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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Burmistrz 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.), w związku z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1257 z późn.zm.), oraz zgodnie z art. 33 ust. 1, w
związku z art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
z późn.zm.),
zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.
Obręb ewidencyjny 0007 Zdzieszowice, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1, z wniosku złożonego
w dniu 1 marca 2018 r. przez Pełnomocnika inwestora Pana Jana Rzendkowskiego HPH-HUTMASZPROJEKT
Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów (wniosek bez znaku).
Jednocześnie informuje się, że Wnioskodawca w dniu 1 marca 2018 r. do ww. wniosku załączył „kartę
informacyjną przedsięwzięcia”.
Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie
pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój B-203 lub w formie elektronicznej na
e-mail: srodowisko@zdzieszowice.pl
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym
postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Organem właściwym do wydania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia jest Burmistrz Zdzieszowic, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.
(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 ochroniehttp://www.ekoportal.gov.pl,
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