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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących
Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 22 lipca 2013 r.
na wniosek Biura Projektowego ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole działającego w imieniu
Gminy Zdzieszowice postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie ścieżki spacerowodydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego
wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10
k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 73 § 1 w każdym
stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie
przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów (Urząd Miejski w
Zdzieszowicach Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr B 207).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 osób, zgodnie 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 o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz.1227) w związku z art. 49 K.p.a. – niniejsze zawiadomienie
zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie
danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 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), decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po otrzymaniu uzgodnień z:
 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.
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Do wiadomości:
- Tablica ogłoszeń w/m.
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- Na trasie planowanej inwestycji
- A/a

