Zdzieszowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
OŚ.6220.15.2.2017.JBG
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Burmistrz Zdzieszowic
zawiadamia Strony postępowania
o wydaniu na wniosek firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Jerzego Heidera GASENGINEERING,
znak
GE_17_10_178_RS
z dnia
30.10.2017 r.,
decyzji
nr
OŚ.6220.15.2.20217.JBG z dnia 18 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław,
odcinek Zdzieszowice-Brzeg Opolski, odgałęzienie do SG Żyrowa i SG Rozwadza w zakresie :
- budowy gazociągu DN100 MOP 5.5 MPa odgałęzienie do SG Żyrowa – długość ok. 50 m
- wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 odgałęzienie do SG Żyrowa oraz rozbiórka nadziemnych elementów istniejącego odcinka
gazociągu DN100.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój
nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia
niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:
• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – http://bip.zdzieszowice.pl,
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie-

• http://www.ekoportal.gov.pl,
• na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Żyrowa).
Z-CA BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz

Zdzieszowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
OŚ.6220.15.2.2017.JBG
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
Burmistrz Zdzieszowic
podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydaniu na wniosek firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Jerzego Heidera GASENGINEERING,
znak
GE_17_10_178_RS
z dnia
30.10.2017 r.,
decyzji
nr
OŚ.6220.14.2.20217.JBG z dnia 18 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław,
odcinek Zdzieszowice-Brzeg Opolski, odgałęzienie do SG Żyrowa i SG Rozwadza w zakresie :
- budowy gazociągu DN100 MOP 5.5 MPa odgałęzienie do SG Żyrowa – długość ok. 50 m,
- wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 odgałęzienie do SG Żyrowa oraz rozbiórka nadziemnych elementów istniejącego odcinka
gazociągu DN100.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój
nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:
• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – http://bip.zdzieszowice.pl,
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie-

• http://www.ekoportal.gov.pl,
• na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Żyrowa).
Z-CA BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz

