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OŚ.6222.8.2016.SŚ

OGŁOSZENIE

Brzeg,  dn.  07.12.2016r.

Na  podstawie art.  218 pkt  1  ustawy z dnia 27  kwietnia 2001r.  Prawo ochrony
środowiska  (tekst  jednolity:  Dz.   U.  z  2016r.,  poz.  672)  oraz  art.  33  usta\/\ry  z  dnia
3   października   2008r.   o   udostępnianiu   informacji   o   środowisku   i  jego   ochronie,
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko  ( tekst jednolity:  Dz.  U.  z 2016r.  poz.  353),  w związku  z wnioskiem znak
OŚ/03.07/2016   z   dnia   29.07.2016r.   (uzupełnionym   ostatecznie   pismem   z   dnia
02.12.2016r.)  złoźonym   przez  Pana   Romana  Sitko   Prezesa  Zarządu   oraz  Pana
Jarosława   Szacik   Członka  Zarządu      Mondelez   Polska   Production   Sp.   z  o.o.   z
siedzibą w Warszawie

STAROSTA  BRZESKl

informuje,

o   wszczęciu   postępowania   w   sprawie   wydania   pozwolenia   zintegrowanego   dla
instalacji   do   obróbki   i   przetwórstwa,   poza   wyłącznym   pakowaniem,   produktów
spożywczych    z   surowców   pochodzenia   zwierzęcego    i    roślinnego   o   dobowej
zdolności   produkcyjnej   ponad   75   ton,   gdzie   zawariość   materiału   pochodzenia
zwierzęcego,   w   procentach   wagowych,   w   wyrobie   gotowym   przekracza   10%,
zlokalizowanej  na  terenie  Fabryki  Wyrobów  Czekoladowych  ul.  Smaków  2,  49-318
Skarbimierz Osiedle.

Organem  właściwym  do  wydania  ww.  pozwolenia  zintegrowanego  jest  Starosta
Brzeski.
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Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu pod adresem:
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Uwagi  i  wnioski  dotyczące  sprawy  należy zgłaszać w terminie   21  dni  od  dnia
ukazania  się  niniejszego  ogłoszenia,  w Wydziale  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, pod adres podany wyżej.

Osoby   zainteresowane,    mogą   zgłaszać   uwagi   i   wnioski,    które   mogą   być
wnoszone w formie  pisemnej,  ustnie do  protokołu,  za  pomocą środków komunikacji
elektronicznej      bez      konieczności      opatrywania      ich      bezpiecznym      podpisem
elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu,  o którym mowa wyżej,  pozostawia
się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag   i wniosków jest Starosta Brzeski.
Jednocześnie   informuję   o   zamieszczeniu   w   publicznym   dostępnym   wykazie

danych o ww. wniosku o wydanie zezwolenia zintegrowanego.
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