
Reńska Wieś, dnia 2012-06-06 
ŚR.6220.9.2011.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

Wójt Gminy Reńska Wieś działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z  art. 79 ust. 1 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. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.), 

podaje do publicznej wiadomości informacj ę  
 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
„przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynków gospodarczych na warsztat 
samochodowy z infrastrukturą towarzyszącą” - na dz. nr 850/1 obręb Pokrzywnica przy                        
ul. 1 Maja w gminie Reńska Wieś. Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji                                     
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek z dnia 
24.10.2011r złoŜony przez Auto Plus Tomasz Pendziałek, ul. 1 Maja 37, Pokrzywnica, 47-208 Reńska 
Wieś. 
 

Mając na uwadze, Ŝe planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Reńska Wieś, po zasięgnięciu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16.11.2011 znak: 
WOOŚ.4241.388.2011.MSe oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie                
– Koźlu z dnia 04.11.2011 znak: NZ/JPr-4325-40/11 biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania 
wymienione w art. 63 ust.1 cyt. powyŜej ustawy  nałoŜył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (postanowienie z dnia 2011-11-23 znak: ŚR.6220.9.2011). 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Reńska 
Wieś, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania 
uzgodnienia, opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskowa w Opolu oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się                  
z dokumentacją sprawy z którą moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi,                            
ul. Pawłowicka 1, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.  
 
Zgodnie z art. 29 cyt. powyŜej ustawy informuję, Ŝe kaŜdy ma prawo składania uwag i wniosków                             
w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
� w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś,  
� ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska 

Wieś, pokój nr 9,  
� za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: ug@renskawies.pl 
 

Uwagi i wnioski moŜna składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości 
niniejszego obwieszczenia, tj.  od dnia 08.06.2012 r. do dnia 29.06.2012 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złoŜonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Reńska Wieś. 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, na tablicy ogłoszeń                 
w sołectwie Pokrzywnica, oraz na stronie internetowej Urzędu www.renskawies.pl/bip. 
Informuję równieŜ iŜ zgodnie z art. 21 ust.2 pkt.8, 9 i 16 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.) dane o przedmiotowym wniosku, postanowieniu oraz 
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 
zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod adresem www.ekoportal.gov.pl oraz takŜe udostępniono na 
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Reńska Wieś.   

 
          Z powaŜaniem  

Wójt Gminy Reńska Wieś 
mgr Marian Wojciechowski 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


