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Z A W I A D O M I E N I E  
BURMISTRZA  KRAPKOWIC 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Małgorzaty 
Poskart, działającej w imieniu i na rzecz EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek ul. Rolna 1, 
47-320 Gogolin, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych 
o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb 
Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD”. 
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia jest 
określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji między 
innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 
 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia od: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach. 
 Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
opinii. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 
od organu. 
 Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony, przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie 
z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny.  
 Jednocześnie informuję, iż z w/w wnioskiem strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, parter, pokój 19, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu. 
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Otrzymują: 
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