
    
 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH 
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

 
Lp. KARTA INFORMACYJNA 
1. Numer karty/rok 18/2016 
2. Rodzaj dokumentu Wniosek 
3. Temat dokumentu Inne 

4. 

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zainstalowaniu zbiornika 
na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 i zbiornika na 
surowce z grupy BETAIN o pojemności 40m3 
w projektowanej hali magazynowej, dobudowanej 
do istniejącego kompleksu hal produkcyjno-magazynowych 
oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN o poj. 30m3 
w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej hali magazynowej na terenie zakładu 
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36. 

5. 

Zakres przedmiotowy 
dokumentu – opis dokumentu 

Zainstalowanie zbiornika na surowce z grupy SLES 
o pojemności 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN 
o pojemności 40m3 w projektowanej hali magazynowej, 
dobudowanej do istniejącego kompleksu hal produkcyjno-
magazynowych oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN 
o poj. 30m3 w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej hali magazynowej na terenie 
zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 
i 1133/36. 

6. 

Obszar, którego dokument 
dotyczy, zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju 

Miejscowość: Strzelce Opolskie 
Gmina: Strzelce Opolskie 
Powiat: strzelecki 
Województwo: opolskie 

7 Znak sprawy GK.6220.13.2016 

8. Dokument wytworzył Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. 
ul. Matejki 2a, 47 – 100 Strzelce Opolskie 

9. Data dokumentu 13.04.2016r. 
10. Dokument zatwierdził Nie dotyczy 
11. Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 

12. 
Miejsce przechowywania 
dokumentu 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
nr tel.: 77 40 49 346 

13. Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu 

http://bip.strzelceopolskie.pl 

14. Czy dokument jest ostateczny 
tak/nie 

Nie dotyczy 

15. Numery kart innych 
dokumentów w sprawie 

 

16. Data zamieszczenia w wykazie 
danych o dokumencie 

9.05.2016r. 

17. 

Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji 

Art. 16, 17, 18, 19, 20 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 2016r. 
poz. 353). 

18. Uwagi Brak 

 


