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OŚ.6220.2.2019. AK
Zdzieszowice, dnia 17.06.2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730) oraz art. 33 ust 1 i art. 34 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630)

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły 
nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal Poland S.A. planowanego w miejscowości 
Zdzieszowice, obręb ewidencyjny 0007, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1 z 
wniosku złożonego w dniu 4 czerwca 2019 r. przez Pełnomocnika inwestora Pana Wojciecha 
Kaczmarek Promot Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze (wniosek znak T3.3/489/2019) 
uzupełnionego o brakujące dokumenty w dniu 17.06.2019 r.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego 
wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

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 w 
terminie 30 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i 
wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Organem właściwym 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, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW 
Gliwice. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.
3. w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie -

http://www.ekoDortal.gov.pl
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