
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 28.08.2019 r.

OŚ.6220.3.2019. 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. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. 
opolskie -  etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa) z wniosku złożonego w dniu 
02.07.2019 r. znak GL.R00.012.60.1.2019.HO (uzupełnionego w dniu 04.07.2019 r.) przez Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dział Realizacji 
Projektów w Opolu, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena Matysik przedstawiciel firmy 
DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa zlokalizowanego na obszarze oznaczonym w 
ewidencji gruntów pod numerami: 1, 2, 16/15, 17 (gmina Zdzieszowice, obręb Rozwadza), 661, 556, 663, 555, 
552, 553, 658/1, 546 (gmina Zdzieszowice, obręb Krępna) oraz 671, 672/1, 672/2, 672/3, 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).

zawiadamia strpny postępowania
• o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.211.2019.IM.2 z dnia 

31.07.2019 r. stwierdzającej, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, podtrzymanej pismem z dnia 20.08.2019 r. znak 
WOOŚ.4220.243.2019.IM;

• o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.21.2019.TM z 
dnia 15.07.2019 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, podtrzymanej pismem z dnia 19.08.2019 r. znak 
NZ.4315.21.2019.TM;

• o opinii Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 23.08.2019 r. nr 
DOK.DOK2.9750.30.2019.MB z dnia 23.08.2019 r. stwierdzającej, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie 
ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

• o wydaniu przez Burmistrza Zdzieszowic postanowienia nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 28.08.2019 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

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.ekoportal.gov.pl.

http://bip.zdzieszowice.pl
http://www.ekoportal.gov.pl

