Zdzieszowice, 17 sierpień 2010 r.

Oś. 7625-6/2010

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Zdzieszowic
zawiadamiam strony postępowania na podstawie art. 74 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 (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) o
otrzymaniu:
 opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w zakresie
warunków realizacji przedsięwzięcia – pismo nr NZ/GJ-4325-36/10 z dnia 09.08.2010 r.
(data wpływu 10.08.br)
oraz
 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – pismo nr RDOŚ16-WOOŚ-6613-2-352/2/10/ic z dnia 12.08.2010 r. (data wpływu 17.08.br)
uzgadniającego warunki z zakresu ochrony środowiska Spółce z o.o. "Wodociągi i Kanlizacja" z
siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2; realizacji przedsięwzięcia polegającego na

Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10
Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium.
Z dokumentacją sprawy moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
przy ulicy Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, pokój B-207 – od poniedziałku do piątku
w godzinanch od 8.00 do 15.30 w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleŜnych
od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele oraz
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na
stronie
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Urzędu
Miejskiego
w
Zdzieszowicach
www.bip.zdzieszowice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34 oraz w rejonie inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w
sołectwie Januszkowice.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Do wiadomości:
–
WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach- ul. Wschodnia 2, 47—330 Zdzieszowice
–
RDOŚ w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
–
PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
–
Tablica ogłoszeń w/m
–
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego
–
Sołectwo Januszkowice – tablica ogłoszeń na trasie planowanej inwestycji
–
A/a

