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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

 
 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 200) art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 
 

zawiadamiam strony postępowania 

o wydaniu w dniu 12.10.2022 r. decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Realizacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Zakładzie 
Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Kaletach” znak M.6220.3.2020 z dnia 29.01.2021 r.  na 
wniosek podejmującego realizację przedsięwzięcia Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą 
przy ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 6d w Katowice. 
 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonywaniu z surowca (granulat PCV lub odpadów granulatu 
PCV powstałych z procesu przetwarzania kabli w instalacji do przerobu kabli funkcjonującej na działce 93/22) 
termoformowanych elementów w postaci bloków, które stanowią między innymi podstawy pod znaki drogowe 
i ogrodzenia.  
 

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, 
w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie (Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie pok. nr 28) w godzinach 
pracy Urzędu (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu tel. 32 393 80 28). 
 

Strony postępowania mogą zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie odpisu decyzji na podstawie  art. 49 b 
§ 1 ustawy Kpa.  
 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od 12.10.2022 r. 
 

  Z up. Burmistrza 
                                                                                                                 Łukasz Kowalkowski 
                                                                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                                                                                                                 /podpis elektroniczny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie zostało zamieszczone: 
1) Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Miasteczko Śl.  
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śl. 
3) przekazane do UM Kalety 
4) przekazane do Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. K 
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