Zdzieszowice, 26.11.2010 r.

Oś. 7625-14/2010

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1
ustawy 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 z
późn.zm. ) zawiadamiam, Ŝe zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez Pana Krzysztofa Steindor – ul.
Parkowa 26, 47-133 Jemielnica, przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbudowie istniejącego budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o stację diagnostyczną
kontroli pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w śyrowej przy ul. Wojska
Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb śyrowa”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji
publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w kaŜdym stadium postępowania a
przed wydaniem decyzji umoŜliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych zastrzeŜeń.
Wobec tego informuję, Ŝe w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia moŜna:
1. zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34 w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w pok. B-207
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
2. składać wnioski i zastrzeŜenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach ,ul. Bolesława Chrobrego 34.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:
1. Strony postępowania:
- Helmut Steindor – ul. W.Polskiego 11, 47-330 śyrowa
- Skarb Państwa – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
- Marek Gawlyta – ul. Plac Domańskiego 3, 47-303 Krapkowice
- Ulrich Schindler – Heinrich Heine Weg 5, Olching Germany
- „Petrolux” Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6c m.106, 45-301 Opole
- Krzysztof Steindor – ul. Parkowa 26, 47-133 Jemielnica
2. A/a

