
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 19.07.2019 r.

OŚ.6220.2.2019. AK

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. Poz. 60, 730, 1133) przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 
1 V1000 i nr 2 V1000 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 
ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice (wniosek znak T3.3/489/2019) 
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Kaczmarek, uzupełnionego o brakujące 
dokumenty w dniu 17.06.2019 r.

zawiadamia strony postępowania
• o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.177.2019.BB z 

dnia 27.06.2019 r. stwierdzającej, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

• o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr 
NZ.4315.18.2019.TM z dnia 09.07.2019 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;

• o opinii Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.138.1.2019.DB z dnia 03.07.2019 r. 
stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko:

• o wydaniu przez Burmistrza Zdzieszowic postanowienia nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 
19.07.2019 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 ¡Zdzieszowice, ul. Bolesława 
Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47- 
330 Zdzieszowice;
ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
srodowisko0zdzieszowlce.pl

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.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym 
informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekopoital.gov.pl.

http://bip.zdzieszowice.pl
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