Zdzieszowice, 04 czerwiec 2010r.

Oś. 7625-4/2010

OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) w związku z art 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.) Burmistrz Zdzieszowic

zawiadamiam
o umorzeniu na wniosek inwestora – “Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w
Zdzieszowicach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Januszkowice.

Z treścią przedmiotowej decyzji moŜna się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 207, w
terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni
Wywieszono w...................................................na okres od dnia........................do dnia..................................

Zdzieszowice, 4 czerwiec 2010 r.

Oś. 7625-4/2010

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2,
art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złoŜonego przez
inwestora "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2
orzekam
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Januszkowice.
UZASADN IE NIE
Inwestor "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, zwrócił się z
wnioskiem znak L.Dz. 0168/2009 z dnia 29.04.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Januszkowice.
Do wniosku dołączono:
kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ze zm.) wraz z płytą CD,
– kopię map ewidencyjnych obejmujących przewidziany teren, na którym realizowane będzie
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,
–

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko stwierdza ( po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust.
1 ww. ustawy) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem
właściwym do jej wydania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, obszarach
morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na uŜytek rolny lub podziału
gruntów) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
Klasyfikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 60 i art. 173 ww. ustawy (do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych) dokonuje się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
ze zm.).
W dniu 30.04.2010 r. na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.
W dniu 30.04.2010 r. organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii, co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
Dane o wniosku i przebiegu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu i na tablicy ogłoszeń w sołectwie
Januszkowice - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski stron.
Pismami o nr NZ/GJ-4325-23/10 z dnia 11.05.br. (wpłynęło do urzędu 14.05.br) Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zaś Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu pismem znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-214/1/10 ic z dnia 14.05.2010 r.
(wpłynęło do tut. urzędu 22.02.br.) wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o brakujący wypis i
wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
Dnia 02.06.2010r. wpłynęło do tut. urzędu pismo znak L.Dz. 0244/2010 Inwestora („Wodociągi i
Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach) o wycofanie wniosku z 29.04. br. o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
w związku w wystąpieniem okoliczności wymagających zmiany trasy projektowanych kanałów i
konieczności przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień .
Zgodnie z treścią art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.) - organ administracji publicznej moŜe umorzyć postępowanie,
jeŜeli wystąpi o to strona, na której Ŝądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne
strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Wobec powyŜszego orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz.1635) – zwolniono z
opłaty skarbowej
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:
– Strony postępowania – strona internetowa BIP oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego i tablica ogłoszeń w Januszkowicach
Do wiadomości:
– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
– WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach – ul. Wschodnia 2, 47 -330 Zdzieszowice
– A/a

