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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 267), art.73 ust. 1 ustawy w 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. z 2013 r. poz.1235)

zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 16 grudnia 2013 r. na wniosek "Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą
w Zdzieszowicach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Januszkowice.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do
czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok.
B-207 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
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. z 2013 r. poz.1235); oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.) w dniu 16 grudnia 2013 r.
organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. 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 niezależnych
od organu.
Na podstawie art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z §2 tego przepisu, 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
BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach: www.bip.zdzieszowice.pl oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń tutejszego urzędu i tablicy ogłoszeń w sołectwie Januszkowice.
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