
Znak sprawy: Oświęcim, dnia 7 kwietnia 2021 r.
GA.6220.12.2020.III 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Działając  zgodnie  z  art.  77  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o udostępnianiu
informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  wnoszę o
uzgodnienie  warunków  realizacji  przedsięwzięcia określonego we  wniosku z  dnia  11
października 2020 r., uzupełniony za pismami z dnia 13 i 30 listopada 2020 r. inwestora TONGLI
IMPORT - EXPORT Sp. z o.o., ul.  Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn Koźle w sprawie wydania
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Zbieranie  odpadów
innych niż  niebezpieczne”,  planowanego w Oświęcimiu,  przy  ul.  Stara Droga,  na działce  nr
1773/146 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie  z  przedstawioną kartą informacyjną przedsięwzięcie  zakwalifikowane jest  do
grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 83
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 do ust. 3h  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,  w  nawiązaniu  do  art.  49.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego  strony  postępowania  zawiadamiane  są   przez  udostępnienie  pism
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W niniejszej  sprawie  wydali  Państwo  postanowienie  z  dnia 8  stycznia 2021 r.,  znak:
OO.4220.1.424.2020.BaK. 

W załączeniu przesyłam:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz aneksem i płytą CD.
2. Kserokopie wniosku Inwestora.
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków + załączniki.
2. Strony postępowania przez udostępnienie pisma w BIP z datą: 12.04.2021 r.
3. Inwestor przez pełnomocnika.
4. GA a/a.


