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O B W I E S Z C Z E N I E 
o postępowaniu w sprawie 

 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego                 

(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję Ŝe: 
w dniu 17 lutego 2012r. na wniosek Pana Zbigniewa Bednarskiego, ul. Szpitalna 1C 16, 49-200 Grodków 
wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia  pn.: „budowa trzech zbiorników metalowych na nawóz płynny RSM                      
o zawartości 32% azotu”.  
Przedsięwzięcie dotyczy budowy zbiorników, które będą słuŜyć do przetrzymywania, magazynowania 
okresowego nawozu płynnego o nazwie producenta RSM który zawiera 32% azotu. Nawóz ten wykorzystywany 
jest w rolnictwie do zasilania roślin w azot. Są okresy w roku kiedy producent nawozu (Zakłady Azotowe  
w Puławach) dostarcza go odbiorcy i jest potrzeba czasowego zmagazynowania do czasu jego uŜycia                         
w produkcji polowej. Nawóz przetrzymywany w zbiornikach będzie wykorzystany we własnym gospodarstwie 
jak i teŜ będzie odsprzedawany okolicznym rolnikom. Pojedynczy zbiornik ma wymiary w rzucie poziomym 
11,00 x 2,50 m. Zbiorniki będą usytuowane równolegle do siebie z odstępem 1,00 m między nimi. Powierzchnia 
w rzucie poziomym wyniesie: 11,00 x 9,50 m. Pojemność pojedynczego zbiornika - 50 m3. Zbiorniki będą 
usytuowane na terenie działki w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozebrania ze 
względu na zły stan techniczny. Teren pod zbiornikami będzie wysypany tłuczniem kamiennym. Zbiorniki stać 
będą na Ŝelbetowych ławach fundamentowych zagłębionych w gruncie.   
Zbiorniki wyprodukowane zostaną przez firmę CGH Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, firma ta specjalizuje się               
w produkcji zbiorników, produkuje je na podstawie uprawnienia do wytwarzania nadanego przez Oddział 
Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy – decyzja nr UC-03-253-W/1-09.  
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyŜszego przedsięwzięcia jest 
określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz 
warunki zdrowia i Ŝycia ludzi.  
Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu 
postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w kaŜdym stadium postępowania.  
  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „budowa trzech zbiorników metalowych na nawóz płynny RSM o zawartości 32% azotu” 
jest Burmistrz Grodkowa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu                            
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.   
             Zgodnie z art. 33 ust. 1 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 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, Ŝe akta sprawy moŜna przeglądać, sporządzać z nich 
notatki i odpisy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 
ul. Warszawska 29 i mogą być udostępnione zainteresowanym w godzinach pracy urzędu (pokój nr 17). 
Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy moŜna składać w miejscu wyŜej wskazanym w terminie 21 dni. 
W powyŜszym postępowaniu nie jest przeprowadzane postępowanie transgraniczne.   
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „budowa trzech 
zbiorników metalowych na nawóz płynny RSM o zawartości 32% azotu” jest wiąŜąca w stosunku do decyzji                
o pozwolenie na budowę dla w/w inwestycji.  
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów  załatwiania sprawy nie wlicza się 
terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezaleŜnych od organu.  
Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenia na: 

• stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie  
http://gmina.grodkow.sisco.info/,  

• tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

• tablicy ogłoszeń we wsi Bąków. 

 
 

 

 

 

 

 


