
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OŚ.6220.5.2021.AW
Kluczbork, dnia 31 maja 2021r.

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., póz. 247 z późn.zm.) Burmistrz Miasta
Kluczborka

podaje do publicznej wiadomości informację:

o wydaniu w dniu 31 maja 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę
DL INVEST GROUP XXXIX Sp. z o.o, ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, działającej przez
pełnomocnika Panią Iwonę Cieślik Węgorzewo 41, 62-280 Kiszkowa, z dnia 19 lutego 2021r. (wpływ
do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 2 marca 2021 r.) wraz z uzupełnieniem, które wpłynęło dnia
23 marca 2021r., decyzji Nr OS.6220.5.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego z dwukondygnacyjną
częścią biurowo-socjalną oraz portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego, wjazdu,
parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej, na działkach
nr 16/19, 16/20, 16/21 (obręb Kluczbork).

Treść powyższej decyzji została udostępniona dnia 31 maja 2021r. w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, na okres 14 dni.

Ponadto, z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, a także opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miejskiego
w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork pokój nr 125, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu „COVID-
19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie
dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kluczborku,
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów
związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag
i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą
prowadzącą sprawę pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228 w godzinach urzędowania, celem ustalenia
aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt
sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Informację wywiesza się na okres 30 dni

•i Up. BURMISTRZA

Zamieszczono:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku
3. Strona intemetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku

kimgr
Zaśtę jurmistr

na okres od ^:M..05.^Q3A.^ dnia ...S.O..Q6J02A.^.
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia
5.a/a


