Zdzieszowice, 20012-05-28
OŚ.6220.8.2012.JBG

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Informuję, że postępowanie wyjaśniające w sprawie wniosku z dnia 2 maja 2012 r.
(data wpływu do tut. urzędu 02.05.2012 r.)

złożonego

przez Pana Marka Klyk przedstawiciela Biura

Projektowego ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole działającego w imieniu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 423 po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Krępna” zostało zakończone.
Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie z dnia 22.05.2012 r. (wpłynęło do
tut. urzędu 24.05.12 r.) znak WOOŚ.4241.156.2012.IOC
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach – opinia sanitarna z dnia 24.05.
2012 r. (wpłynęło do tut. urzędu 28.05.12 r.) znak NZ/GJ-4325-17/12

Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) informuję, że stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz złożonych
żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 cytowanej ustawy informuję, że z materiałami
dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w
Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 II piętro pokój B-207 w
terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze zawiadomienia poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach:
www.bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu przy u. B. Chrobrego 34.
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