
Namysłów, dnia 31 lipca 2019 r. 
GK.6220.8.2019.AP 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 ust.3  ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 
zm.) 

zawiadamiam 

 że w dniu 31 lipca 2019 r., na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 
75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2019 
r., uzupełnionego  w dniu 25 kwietnia 2019 r., firmy CROWNPOL Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 5A, 46-100 
Namysłów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu realizowanego na działce nr 
ewid. 1288/3 obręb Namysłów przy ul. Oleśnickiej”. 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania. 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Inwestor 
2. Pełnomocnik 
3. Strony postępowania ( wykaz stron postępowania w aktach sprawy) 
4. Gmina Namysłów 

ul. Stanisława Dubois 3 
46-100 Namysłów 

5. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ +  miejsce prowadzenia inwestycji, 
6. aa AP 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie ul. Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów. 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

ul. C.K Norwida 34,  50-590 Wrocław 
 
Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 
 

 


