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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 247) 

zawiadamiam strony postępowania, że: 
w toku postępowania prowadzonego na wniosek firmy WELWEX S.c., ul. Torowa 1, 48-300 Nysa 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na Doposażenie zakładu produkcyjnego WELWEX Spółka cywilna 

zlokalizowanego pod adresem Korzękwice 3E, 48-314 Pakosławice o lakiernię proszkową 

zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych 

oraz wdrożenie innowacji w spółce WELWEX, a także: 

- dnia 12.02.2021 r.  do tutejszego organu wpłynęło wezwanie nr WR.ZZŚ.4.435.24.2021.JP 
Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie do uzupełnienia materiału dowodowego; 
- dnia 17.02.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło postanowienie nr WOOŚ.4220.60.2021.MSe 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o odmowie wyrażenia opinii; 
- dnia 22.02.2021 r. do tutejszego organu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.14.2021.HW o nałożeniu na inwestora obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 
- dnia 09.03.2021 r. Inwestor dostarczył do tutejszego organu zaktualizowaną Kartę 
Informacyjną Przedsięwzięcia; 
- pismem nr RRG.6220.13.2020.KB z dnia 11.03. 2021 r. Wójt Gminy Pakosławice wezwał 
Inwestora do uzupełnienia wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia; 
- dnia 24.03.2021 r. Inwestor dostarczył do tutejszego organu uzupełnienia informując organ  
o zmianie nazwy zadania na nazwę „Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz 
wdrożenie innowacji w spółce WELWEX”; 
- w związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2021 r. poz. 247), Wójt 
Gminy Pakosławice ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  
a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu 
na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie 
Urzędu Gminy Pakosławice w godzinach 700 – 14 00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, 
a także za pomocą poczty elektronicznej, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 77 435 
76 14, lub na adres k.bialozyt@pakoslawice.pl. 
 

Pouczenie 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA – zawiadomienie 
zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń w m. Korzękwice i w siedzibie Urzędu Gminy 
Pakosławice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosławice. 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie              Z up. Wójta 
o wszczęciu postepowania zostało       S E K R E T A R Z 
udostępnione w BIP w dniu 07 kwietnia 2021 r.                          
             Andrzej Rosa 

mailto:k.bialozyt@pakoslawice.pl

