
                                          Zdzieszowice, dnia 07.05.2018 r.OŚ.6220.3.2018.JBG ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWICo wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2017 r., poz.  1257 z późn.zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o  ocenachoddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z pózn.zm) zawiadamiamże na wniosek, który wpłynal w dniu 30.04.18 r. (po uzupełnieniu o brakujące dokumenty w dniu dzisiejszymtj. 07.05.18 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnejw Gliwicach Dział Realizacji Projektów w Opolu w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani  KatarzynaBudzianowska  ul.  Władysława  Jagiełły  48/2,  05-270  Marki  zostało  wszczęte  w  dniu  7  maja 2018 r.postępowanie w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięciapolegającego  na   modernizacji jazów  odrzańskich  na  odcinku  w  zarządzie  RZGW  Wrocław,  woj.opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna).Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na  obszarze  oznaczonym w ewidencji gruntów pod numerami:  1, 2,16/15,  17  (gmina  Zdzieszowice,  obręb  Rozwadza),  661,  556,  663,  546,  555,  552,  553  658/1  (gminaZdzieszowice, obręb Krępna) oraz 671, 672/1, 672/2, 673/3, 665, 663/1, 664/3, 657, 671, 670, 668/9, 668/8,668/7, 668/6, 668/5, 668/4, 668/3, 668/2, 668/1, 666, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674,673 (gmina Walce, obręb Stradunia)  Celem  prowadzonego  postępowania  jest  dokonanie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanegoprzedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięciana środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.Informuję  o uprawnieniach wszystkich  stron tego postępowania,  wynikających z  art.  10 Kpa,  doczynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Z  dokumentacją  w  powyższej  sprawie  można  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  wReferacie  Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 (II piętro pokójB-203). Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza sie do grupy przedsięwzieć określonych w § 3 ust. 2 pkt.2, wzwiązku z §  3  ust.  1  pkt  66  lit.  d rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010r.  w  sprawieprzedsięwzieć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71).Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko ( Dz. U. z 2017 r.,poz. 1405 z późn.zm.), należy w toku postępowania zmierzającego do wydaniaprzedmiotowej decyzji,  uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wKrapkowicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Ministra Gospodarki Morskieji Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.Wobec  powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu  wymaganych  opinii  iewentualnych uzgodnień pomocniczych.Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianychw  przepisach  prawa  dla  dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  orazokresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mająobowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w raziezaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutekprawny.                                    Z up. BURMISTRZA       mgr inż  Artur Gasz              Z-ca Burmistrza Zdzieszowic


