Zdzieszowice, 20 grudzień 2010 r.
Oś.7625-16/2010

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art.73 ust.1, art. 74 ust.3 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 (Dz. U. Nr
199, poz.1227 z pózn.zm)

zawiadamiam
Ŝe na wniosek z dnia 20.12.2010, Pana Piotra Wiatrowskiego – Kierownika Zespołu Inspektorów
Nadzoru w Opolu, ul. OdrowąŜów 2, pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, zostało wszczęte w dniu 20 grudnia 2010 r. postępowanie w sprawie ponownego
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja
jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie".
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do
czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyŜszej sprawie moŜna zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 (II piętro pokój B207).
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza sie do grupy przedsięwzieć określonych w § 3 ust. 1 pkt.62,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzieć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwziecia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami)
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), naleŜy w toku postępowania
zmierzającego do wydania przedmiotowej decyzji, uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu.
Wobec powyŜszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie swego adresu;
zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Z up. BURMISTRZA
mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuja:
1. Strony postępowania- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, BIP Zdzieszowice oraz tablica ogłoszeń w sołectwie Januszkowice
2. Piotr Wiatrowski-ul. OdrowąŜów 2, 45-089 Opole
3. Urząd Gminy Reńska Wieś – ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś (tablica ogłoszeń)

