
Murów, 24.08.2022 r. 

RO.6220.3.6.2022 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 97§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z przedłożonym w dniu 21.06.2022 
roku przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 4, 46-030 Murów, 
reprezentowanego przez Pana Marka Klyk Biuro projektowe ECO-UNIT  czterech egzemplarzy 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod 
nazwą: ,,Montaż linii sortowania oraz wydłużenie czasu pracy istniejących linii strugania 
i klejenia w hali dalszej obróbki drewna, a także budowa obiektów towarzyszących 
i infrastruktury technicznej na terenie tartaku w miejscowości Murów”. 

Postanawiam 

wznowić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Montaż linii sortowania oraz wydłużenie czasu 
pracy istniejących linii strugania i klejenia w hali dalszej obróbki drewna, a także budowa 
obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej na terenie tartaku w miejscowości 
Murów”. 

UZASADNIENIE 

Pan Marek Klyk - Biuro projektowe ECO-UNIT działając w imieniu Stora Enso Wood Products 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 4, 46-030 Murów wystąpił wnioskiem z dnia 21.06.2022 
roku do Wójta Gminy Murów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Montaż linii sortowania oraz wydłużenie czasu 
pracy istniejących linii strugania i klejenia w hali dalszej obróbki drewna, a także budowa 
obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej na terenie tartaku w miejscowości 
Murów”. 

W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 27 lipca 2022 r. Wójt Gminy Murów 
kierując się opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie 
RO.6220.6.2022 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i jednocześnie zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W dniu 24.08.2022 r Pan Marek Klyk - Biuro projektowe ECO-UNIT działając w imieniu Stora 
Enso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 4, 46-030 Murów złożył do Wójta 
Gminy Murów opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
(4 egzemplarze). 

Zgodnie z art. 97 § 2 KPA, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, 
organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

W dniu 24.08.2022 r. Wójt Gminy Murów postanowił z urzędu wznowić postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Montaż linii sortowania oraz wydłużenie czasu pracy istniejących 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrsgqzdo


linii strugania i klejenia w hali dalszej obróbki drewna, a także budowa obiektów 
towarzyszących i infrastruktury technicznej na terenie tartaku w miejscowości Murów”. 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.  

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.  

 

 
                                                                                                                                        Z up. WÓJTA 

                        /-/ 
                           Magdalena Piontek 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Marek Klyk - pełnomocnik 
Biuro Projektowe ECO-UNIT 
ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9 
46-40 Ozimek 
2. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy ooś. 
3. a/a  
Do wiadomości:  
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu 
Zamieszczono: 
1.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie 
2.   Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Murowie 
3.   Tablica informacyjna w miejscowości Murów. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Urząd Gminy w Murowie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Murowie pod adresem: https://bip.murow.pl/download/attachment/20975/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych 


