
      Zdzieszowice, dnia 29 sierpień 2011 r.

OŚ.6220.5.2011.JBG 

   Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Ŝe na wniosek Wodociągi i Kanalizacja 
Spółka  z  o.o.  w Zdzieszowicach,  ul.  Wschodnia  2 z  dnia  26.08.11  r. zostało  wszczęte 
postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Zdzieszowic   Nr OŚ.7625-
11/07/08  z  dnia   09.01.2008  r.  (zm.decyzją  Burmistrza  Zdzieszowic  Nr  OŚ.7625-
11/07/08/2009z dnia 28.05.2009 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Rozwadza  gmina  Zdzieszowice 
powiat Krapkowice”, w części dotyczącej uzupełnienia jej o zapisy związane z koniecznością 
wycinki drzew kolidujących z budową  kanalizacji we wsi Rozwadza. 

Zawiadamiając o powyŜszym informuje się, Ŝe zgodnie z art. 21 ust. 2 punkt 9 ustawy 
z dnia  3 października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U.  Nr  199  poz.  1227,  ze  zm.)  wniosek Wodociągi  i  Kanalizacja   Spółka  z  o.o. 
w Zdzieszowicach,  ul. Wschodnia 2 z dnia 26.08.11 r.  o zmianę decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
wsi Rozwadza gmina Zdzieszowice powiat Krapkowice”, został zamieszczony w Publicznie 
Dostępnym Wykazie Danych o Wnioskach pod numerem 6.

Jednocześnie  zawiadamia  się,  Ŝe  z  dokumentacją  sprawy  moŜna  się  zapoznać  w 
Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 34, pok. B-207, tel. 
77/4064453 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (7.30-15.30) oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach www.bip.zdzieszowice.pl

Ponadto  zawiadamia  się,  Ŝe  pismem  Nr  OŚ.6220.5.2011.JBG  z  dnia  29.08.11  r. 
wystąpili śmy  do  RDOŚ  w   Opolu  i   PPIS  w  Krapkowicach  o  opinię  co  do  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanej zmiany decyzji.

         BURMISTRZ

      Dieter Przewdzing

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2.  Strony postępowania  -  tablica  ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Miejskiego,  BIP  Zdzieszowice  oraz  tablica  ogłoszeń  w 
sołectwie Rozwadza (miejsce w rejonie wycinki drzew)


