BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, dnia 06.12.2019 r.

OŚ.6220.6.2019.AK
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz
z niezbędną infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 2/23 z wniosku złożonego w dniu 07.11.2019 r. przez pełnomocnika
inwestora działającego w imieniu spółki KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec
zawiadamia strony postępowania
o wydanym postanowieniu znak OŚ.6220.6.2019.AK z dnia 06.12.2019 r. stwierdzającym obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalającym zakres
raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:
• oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Góra
Świętej Anny;
• analizy zgodności przedsięwzięcia z zakazami określonymi w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 nr 33, poz. 1134);
• skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi instalacjami o podobnym charakterze,
znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do
skumulowania odziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
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 730do 1530.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Oleszka,
3. 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.

