
Zdzieszowice, 19.12.2017 r.OŚ.6220.14.2.1.2017.JBG POSTANOWIENE Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz.1257), postanawiam sprostować z urzędu błądpisarski  w  decyzji  Burmistrza  Zdzieszowic  z  dnia  18  grudnia  2017  r.,  znakOŚ.6220.14.2.2017.JBG w następujący sposób:- na stronie 2, w wierszu 14 licząc od góry strony, zwrot: "w związku z § 3 ust. 1 pkt 11(instalacje  do obróbki żelaznych:  kuźnie,  odlewnie,  walcownie,  ciągarnie  i  instalacje  donakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13 ) ",zastępuje się zwrotem: „w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2ust.  1  pkt  21  oraz  towarzyszące  im  tłocznie  lub  stacje  redukcyjne,  z  wyłączeniemgazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czymtłocznie  lub  stacje  redukcyjne  budowane,  montowane  lub  przebudowywane  przyistniejących instalacjach przesyłowych  nie  stanowią  przedsięwzięć  mogących  znaczącooddziaływać na środowisko”) UzasadnienieBurmistrz  Zdzieszowic  wydał  w  dniu  18  grudnia  2017  r.  decyzję  o  środowiskowychuwarunkowaniach  znak  OŚ.6220.14.2.2017.JBG  dla  przedsięwzięcia  pn.  opracowaniedokumentacji  projektowej  na  przebudowę  gazociągu  Zdzieszowice-Wrocław,  odcinekZdzieszowice-Brzeg Opolski,  odgałęzienie do SG Żyrowa i  SG Rozwadza w zakresie  :  -budowy gazociągu DN100 MOP 5.5  MPa odgałęzienie  do SG Rozwadza – długość ok.380m  -  wyłączenie  z  eksploatacji  odcinka  istniejącego  gazociągu  wysokiego  ciśnieniaDN100   -  odgałęzienie  do  SG  Rozwadza  oraz  rozbiórka  nadziemnych  elementówistniejącego odcinka gazociągu DN100.Już po wydaniu i wysłaniu decyzji  w wyniku analizy organ  stwierdził,  iż  uzasadnieniedecyzji Burmistrza zawiera oczywistą omyłkę wymagającą sprostowania.Oczywista omyłka nastąpiła na stronie 2, w wierszu 14 licząc od góry strony.Odnosząc się do dokonanego sprostowania wyjaśnić należy, co następuje. Na stronie 2, w wierszu 14 licząc od góry strony, zwrot: "w związku z § 3 ust. 1 pkt 11(instalacje do obróbki żelaznych: kuźnie,  odlewnie, walcownie,  ciągarnie i  instalacje donakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13 ) ", zastępuje sięzwrotem: „w związku z § 3 ust. 1 pkt 33 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów ociśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje



redukcyjne  budowane,  montowane  lub  przebudowywane  przy  istniejących  instalacjachprzesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.”W ocenie Burmistrza oczywistość opisanej powyżej omyłki nie budzi wątpliwości, wobecczego postanowiono jak na wstępie, PouczenieNa  postanowienie  stronom  przysługuje  zażalenie  do  Samorządowego  KolegiumOdwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia,za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.      BURMISTRZ          mgr Sybila Zimerman
Otrzymują:1. Pełnomocnik firmy – Pan Jerzy Heider – ul. gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:- tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach- tablica ogłoszeń w sołectwie Rozwadza-w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- http://www.ekoportal.gov.pl,- BIP3. A/aDo wiadomości:- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole                                                   - PPIS w Krapkowicach – ul. Ks Koziołka 30, 47-303 Krapkowice


