Biała, dnia 2010-07-05
IKIE.7624-8/10
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm. ), działając na wniosek Gminy Biała z dnia 05 lipca 2010r., zwracam się z prośbą
o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic
Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica”, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest fakultatywne.
W przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – proszę o ustalenie jego zakresu.
Planowana inwestycja będzie finansowana w ramach PROW 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej.

Załączniki:
1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. karta informacyjna przedsięwzięcia
zawierająca dane, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ),
3. kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , oraz obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4.
wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5.
wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.

