
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 23.12.2019 r.

OŚ.6220.5.2019.AK

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 49 
ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic

podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.5.2019.AK z dnia 23.12.2019 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 
29.10.2019 roku przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 
02-337 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mateusz Szymalski Górnośląska Pracownia 
Projektowa, ul. Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o 
przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza” polegającego na: przebudowie istniejącej stacji 
gazowej redukcyjno - pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy w tym 
miejscu nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz 
przebudowie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazową planowanego w 
miejscowości Rozwadza, obręb ewidencyjny 0005, gmina Zdzieszowice, na działkach ewidencyjnych nr 
408/1, 408/2.

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

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach i 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój nr B203, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy ogłoszę w sołectwie Rozwadza,
3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.

Informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym 
wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
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