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Zawiadomienie  Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. 
„Uruchomienie membranowej technologii rafinacji gliceryny wraz z budową kotłowni, 

pomieszczenia wyparki i magazynu opakowań” 

Na podstawie art. 10 § 1  oraz  art.  61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 
ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.) 

zawiadamiam 

   że na wniosek  z dn. 05.01.2017 r. Pana Marcina Śliwy reprezentującego spółkę Bio-Chem 
Sp. z o.o. Olszanka 1 c, 49-332 Olszanka,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Uruchomienie membranowej technologii rafinacji gliceryny wraz z budową kotłowni, 
pomieszczenia wyparki i magazynu opakowań”. Planowane przedsięwzięcie zgodne z § 3 ust. 
2  pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 71 t.j.) należy do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, (przedsięwzięcie 
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu  realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca 
zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy, lub montażu część 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o 
ile progi te zostały określone.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 9/7 w Olszance. 
Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie posiada miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania 
wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Olszanka. 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 
§ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23z póz. zm.), 
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące 
planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Olszanka, Olszanka 16 49-332  w Wydziale 
Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 
8:00 do godz. 16:00 oraz pozostałe dni,  od 7:00 do godz.  15:00. 

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt 
Gminy Olszanka w dniu 09.01.2017 r.  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o 
opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 



środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

Wójt Gminy Olszanka 

-/Aneta Rabczewska 

Otrzymuje: 

1. Marcin Śliwa Bio- Chem Sp. z o.o. Olszanka 1 c, 49-332 Olszanka,  
2. Śliwa Józef ul. Kasztanowa 1, 49-200 Grodków, 
3. strony postępowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie 
 

 


