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OBWIESZCZENIE 
o zebranych dokumentach i materiałach 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 35, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Post ęp owani a admin istracyjnego (Dz.U . z 2021 r. poz. 735), w związku z ustawą z dnia 
3 paździ e rnika 2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz i a ływani a na środow isko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) 
zawiadamiam o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w sprawie wydania decyzji o 
środowi s kowych uwarunkowaniach dla prz eds i ęwz i ęcia pn.: ,,Przetwarzanie (odzysk metodą R12) 
odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji położonej na terenie zakładu firmy TYRANIK 
Przeds ię biors two Handlowo-Transportowe EXSPORT-IMPORT Marek Jakubik i Sp w Krapkowicach przy 
ul. Kam iennej 9 na dziatkach o nr ew. 86/10 i 86/15 k.m. 3 obręb 001 Krapkowice". 

Bio rąc pod uwagę powyższe in formuję, iż przed wydaniem wskazanej decyzji strony 
postępowania mogą wypow i e dzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów, opinii 
Państw o wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Państwoweg o Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Regiona lnego Dyrektora Ochrony Środow i ska w Opolu dot. przedmiotowej 
sprawy, które są do wg l ądu w aktach sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy 
ulicy 3 Maja 21, parter budyn ku, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzęd u, w terminie 
7 dni od dnia otrzyman ia niniejszego pisma, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu 
tel. 77 44 66 864. 

W związku z zawiadom ieniem stron p ostępowan ia o zebranych dokumentach i materiałach 
przed wydaniem decyzji o środowiskowyc h uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się 

i wypow iedzenia co do ich treś ci w wyznaczonym siedmiodniowym termin ie istnieje konieczność 
przed łuż enia t erminu zał atwie nia sprawy do dn ia 10 września 2021 r. 

Niniejsze obwieszczen ie zostało zamieszczone na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
. G. K k . d. 7-1'"10'f9.-.Q~,. .. 1· .. d ...M. miny rap ow1ce w ni u .. ::,- .. .. ... :.~ .~ ..woraz w m1eJscu rea 1zacJ1 prze s1ęwz1ęc1a.1asta I ,,V.· 

Z L..p . BUR STR.ZA 
ZASTcPCA LSTRZA 

POUCZENIE 
Na niezałatwienie sprawy w terminie o kr eślonym, w art. 35 KPA stronom służy prawo do wniesienia 

ponaglenia do Samo rządowego Kolegium Odw oławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza 
Krapkowic. 

Zawiadomienie uważa s i ę za dokonane po upływi e czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłosze n i e lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zgod nie z art. 49 § KPA. 

Otrzymu ją: 

1. Wnioskodawca; 
2. Strony postępowan ia zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październ ika 2008 r. o udostępnien iu informacji o 

śro dowisku i jego ochron ie, udzia le spo łeczeństwa w ochron ie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
ś rodowisko (Dz . U. 2021 poz. 247 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz . 735 z późn . zm.); 

3. a/ a. 
S prawę prowadzi : Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail : k. szylar@krapkowice.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp orządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W -
ogólne ro zporządzemt: o ochron!e danych (RODO). informujemy. i ż. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą 
przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontakto wać listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail : 
umig@krapkowice.pl , Treść p eł nej klauzuli informacyjnej znajduje s ię na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl . 
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