Głuchołazy, dnia 15.04.2020r.
RR.6220.05.2020.MB
Za dowodem doręczenia

Wg rozdzielnika
Dotyczy:

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 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 2020 r., poz. 283) ), działając na wniosek firmy Winnice
Charbielin Spółdzielnia, Charbielin 91, 48-340 Głuchołazy, reprezentowanej przez
pełnomocnika mgr inż. arch. Leszka Sobczyka zam. 48-300 Nysa, ul. Porzeczkowa 6
właściciela firmy Studio Architektury i technologii NOVUM zwracam się z prośbą o
opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz
obowiązku
przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
dla
przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów
gospodarczych na wytwórnię win”.
W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie
jego zakresu.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt 93 i 99 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), może być zaliczone do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ wydający decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach może stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Załączniki:
1. Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miasta Głuchołazy.
4. Oświadczenie organu w związku z art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym.

Otrzymują:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-512 Opole
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9
48-304 Nysa

3.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie
ul. Ogrodowa 4
48-300 Nysa
Do wiadomości:
1.Pan Leszek Sobczyk
Studio Architektury i Technologii NOVUM
ul. Porzeczkowa 6
48-300 Nysa
2.Inwestor
3. Strony w formie obwieszczenia.
4.A/a (RR – M.B.)
Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ) są informowane o toczącym
się postępowaniu w drodze obwieszczenia.

