
  
              Zdzieszowice, 28 styczeń 2008 r

Oś. 7625 – 10/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji nr 2/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie  z  art.  61  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeksu  postępowania
administracyjnego ( teks jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)
Burmistrz  Zdzieszowic  zawiadamia,  Ŝe  w  dniu  27  stycznia  2009  roku  na  wniosek  Pracowni
Projektowej  MOSTOPOL  Sp.  z  o.o.  ul.  Jagiełły  39,  46 –  020  Czarnowąsy  działającej  z
upowaŜnienia  Gminy  Zdzieszowice  została  wydana decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: 

przebudowie  ulicy  Młyńskiej  w  miejscowości  Januszkowice  na  odcinku  od  skrzyŜowania  z  ul.
Wolności  (droga  wojewódzka  nr  423)  do  skrzyŜowania  z  ulicą  Lesiańską  wraz  z  przebudową
przepustu .

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207 w godz. 7.30 – 15.30.  

   Z up. BURMISTRZA
   Krzysztof Krzywkowski

                 Z- ca Burmistrza Zdzieszowic



                      Zdzieszowice, 27 styczeń 2009 r.

Oś. 7625-10/08/09

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
 Na podstawie:
- art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 7 pkt 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150)
- § 3 ust. 1 pkt. 56 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)
 w y r  a  Ŝ  a m  z  g o d ę  na realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą   przebudowa ulicy  Młyńskiej  w
miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyŜowania z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do
skrzyŜowania z ulicą Lesiańską wraz z przebudową przepustu i

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

Przedmiotowa  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla wyznaczonego obszaru w sołectwie Januszkowice, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach  Nr XXXI/208/96 z dnia 14 listopada 1996 r., opublikowaną w  Dzienniku  Urzędowym
Woj. Opolskiego Nr 8 z dnia 15.04.1997 r., poz. 55, bowiem połoŜona jest na terenach oznaczonych w
planie symbolami:
– MN,  UH,  UG  –  tereny  mieszkalnictwa  rodzinnego  o  niskiej  intensywności  zabudowy  adaptacja

istniejącej  zabudowy  jednorodzinnej  i  zagrodowej  z  wypełnieniem  luk  budowlanych  oraz
dopuszczeniem  funkcji  uzupełniających,  tj.  usług  głównie  w  parterach  budynków,  nieuciąŜliwego
rzemiosła usługowego, zieleni towarzyszacej itp.,

– w części 185 KD – ulice dojazdowe klasy D ½ obsługujące tereny mieszkaniowo-usługowe,
– MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
– RO – tereny upraw ogrodniczych,
– MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
– RZ – tereny łąk i pastwisk,
– UH – tereny usług handlu,
– UG – tereny usług gastronomii,
– KZ – ulice zbiorcze,
– KL – ulica lokalna klasy L ½,
– UO – tereny usług oświaty,
– UK – tereny usług kultury,
– ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
– NO – przepompownie ścieków.  

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie pod nazwą  “przebudowa ulicy Młyńskiej  w miejscowości  Januszkowice na odcinku od
skrzyŜowania  z  ul.  Wolności  (droga  wojewódzka  nr  423)  do  skrzyŜowania  z  ulicą  Lesiańską  wraz  z
przebudową  przepustu” realizowane jest na terenie sołectwa Januszkowice, gmina Zdzieszowice, powiat
Krapkowice, na działkach nr ew. 401, 498, 761, 838, 768/7, 771/1.
 Łączna długość remontowanego odcinka to 1309 m i jest ona odnogą ulicy Działkowca.
MoŜliwa jest równieŜ konieczność wejścia na działki sąsiadujące z drogą, oznaczone numerami: 493, 750,



756, 757, 758, 759, 760, 770, 773, 775, 777, 402/1, 402/2, 402/5, 755/1, 755/14, 755/15, 755/2, 755/7, 763/1,
763/2, 768/3, 768/5, 769/1, 769/2, 771/2, 772/1, 772/2, 798/2, 847/1.  
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  i  eksploatacji,  ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz
ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.   

- PołoŜenie nowej dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego bez demontaŜu starej jezdni betonowej
(wykorzystać ją jako konstrukcyjną warstwę dolnej podbudowy).
-  Wykonać  odwodnienie  drogi   przez   realizację  kanalizacji  z  uŜyciem  separatora  substancji
zanieczyszczających wody opadowe.
- Inwestycja nie moŜe powodować powstawania ścieków technologicznych.
-  Zobowiązać  wykonawcę  robót  drogowych  do  dbania  o  stan  techniczny  maszyn i  pojazdów
wykorzystywanych  w  trakcie  prac  drogowych,  w  celu  wykluczenia  moŜliwości  wycieku  płynów
eksploatacyjnych i przedostania sie ich do wód lub ziemi oraz ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu
do środowiska.   
- Powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady powinny zostać zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm.). 
- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na  zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 
-  Racjonalnie z punktu widzenia ochrony środowiska korzystać  z terenu (organizacja zaplecza budowy,
ochrona  zieleni  –  utrzymanie  w  miarę  moŜliwości  drzew  i  krzewów  –  moŜna  zastosować  działania
kompensacyjne).
- Istniejący drzewostan powinien być przedmiotem szczególnej troski wykonawcy robót. Wycinke drzew
suchych  i  chorych  (po  uprzedniej  ich  klasyfikacji)  oraz  przesadzenia  drzew  kolidujących  z  nowym
zagospodarowaniem terenu naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymogami prawa. 
- Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciąŜliwość hałasową.
-   Do realizacji  przedsięwzięcia naleŜy zastosować  materiały posiadające dokument  normalizacyjny lub
certyfikacyjny.  
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
 Nie wymaga się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko, gdyŜ inwestycja nie wpłynie negatywnie
na  środowisko  naturalne,  powierzchnię  terenu,  w  tym glebę  i  szatę  roślinną,  wody  powierzchniowe  i
podziemne oraz powietrze ( nie wystąpią emisje substancji i energii które mogłyby zagraŜać środowisku, czy
zdrowiu ludzkiemu ).
-  Zachować  staranność  przy  połoŜeniu  nakładki  bitumicznej  jak  równieŜ  w  pełni  wykorzystać  masy
bitumiczne do wbudowania w nową nawierzchnię.
- Ustalic miejsce do gromadzenia odpadów.
- Uzyskanie stosownych pozwoleń wodnoprawnych.
- Po zakończeniu robót  teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego. 
4.  Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych,  w  odniesieniu  do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŜenie wystąpienia powaŜnych awarii.
Opisane przedsięwzięcie nie stwarza zagroŜenia wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych. 
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
Nie wymagane w sprawie
6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania.
Po  przeanalizowaniu  akt  sprawy  wynika,  Ŝe  nie  zachodzi  konieczność  utworzenia  obszaru
ograniczonegouŜytkowania dla planowanego przedsiewzięcia.

Charakterystyka przedsięwzięcia  w postaci  informacji  o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik
ww. decyzji. 

U Z A S A D N I E N I E

           Pismem z dnia 14.11.2008 r. Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46 – 020
Czarnowąsy  działająca  z  upowaŜnienia  Gminy  Zdzieszowice,  ul.  Bolesława  Chrobrego  34,  47-330
Zdzieszowice, wystąpiła z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na
odcinku od skrzyŜowania z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyŜowania z ulicą Lesiańską



wraz z przebudową przepustu na działkach o nr ewid. 401, 498, 761, 838, 768/7, 771/1. 
MoŜliwa jest równieŜ konieczność wejścia na działki sąsiadujące z drogą, oznaczone numerami: 493, 750,
756, 757, 758, 759, 760, 770, 773, 775, 777, 402/1, 402/2, 402/5, 755/1, 755/14, 755/15, 755/2, 755/7, 763/1,
763/2, 768/3, 768/5, 769/1, 769/2, 771/2, 772/1, 772/2, 798/2, 847/1.  
Do wniosku dołączono:
– informację o planowanym przedsięwzięciu,
– uproszczony wypis z rejestru gruntów,
– mapę  ewidencyjną  obejmującą  przewidywany teren,  na którym będzie  realizowane przedsięwzięcie,

wraz z terenem działek sąsiednich,
– upowaŜnienie IZP-0113/15/2008 z 04.08.08 r. do występowania w imieniu inwestora.
        Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150)  realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego
w art. 51 ust. 1 jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody  na  realizację  przedsięwzięcia.  Postępowanie  w  przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia – art. 46 a
ust. 1 powołanej ustawy.
     Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 jest Burmistrz.
         Przedsięwzięcie pod nazwą: „przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku
od skrzyŜowania z ul.  Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyŜowania z ulicą  Lesiańską  wraz z
przebudową przepustu”  zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004  r  kwalifikuje  się  jako  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  które  moŜe  wymagać
sporządzenia raportu.
        Pismem z dnia 14 listopada 2008 r o numerze Oś. 7625 – 10/08 zwróciłem się z prośbą o wydanie
opinii  w  sprawie  obowiązku  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na
środowisko  i  jego  zakresu  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  do Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach. 
         W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 26 listopada 2008 r. o
numerze NZ/MO– 4325-51/08 wniósł o odstępstwo od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/
w przedsięwzięcia na środowisko gdyŜ inwestycja nie spowoduje niekorzystnych zmian w środowisku, z
wyłączeniem okresu realizacji oraz niezwiększy ilości i rodzaju wprowadzanych do środowiska substancji i
energii, a poprawi warunki ruchu drogowego I pozytywnie wpłynie na stan środowiska.   
        Starostwo Powiatowe w Krapkowicach dwukrotnie pismami z dnia 28 listopada i 9 grudnia 2008 r. o
numerze ROŚ 7633-49/08 wezwało inwestora do uzupełnienia wniosku o właściwe dokumenty formalne tj.
upowaŜnienia do występowania w sprawie w imieniu inwestora, dostarczenie wykazu stron postepowania
oraz  przekazanie  kopii  dokumentu  -  pełnomocnictwa  sporządzonego  dla  Zastępcy  Burmistrza  Pana
Krzysztofa Krzywkowskiego.
Po  uzupełnieniu  wniosku  organ  dokonał  analizy  informacji  o  planowanym przedsiewzięciu  i  uznał,  iŜ
sporządzenie  raportu  wobec  przeprowadzanej  procedury  oceny  oddziaływania  na  środowisko  nie  jest
konieczne( pismo ROŚ. 7633-49/08 z dnia 19 grudnia, wpłynęło do tut. Urzędu 29.12.08 r.), z uwagi na to,
Ŝe:
– przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach pozwolenia na budowę,
– z uwagi  na  objecie  swoim zasiegiem oprócz terenów działek zajetych obecnie pod drogę,  równieŜ

terenów działek sąsiednich  poddano szczególnej  analizie  naruszenia  walorów środowiskowych  tych
działek, stwierdzając, Ŝe teren ten nie stanowi obszaru o szczególnej wartości przyrodniczej,

– przedsiewzięcie  będzie  skutkować  wycinką  zieleni  wysokiej,  gdzie  moŜna  zastosować  działanie
kompensacyjne,

– podczas  realizacji  inwestycji  nie  wystąpią  emisje  substancji  i  energii,  które  mogłyby  zagraŜać
środowisku, czy zdrowiu ludzkiemu,

– przedsiewzięcie ma charakter inwestycji celu publicznego, dlatego wyklucza się moŜliwość wystąpienia
konfliktów społecznych,

– inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawę warunków uŜytkowania
skrzyŜowania dróg,

– nie  nastąpi  zwiększenie  ruchu  drogowego  w  znacznych  rozmiarach  z  uwagi  na  lokalny  charakter
inwestycji,

– nastąpi  zmniejszenie  “niskiej  emisji”  i  hałasu  z  uwagi  na  poprzwę  nawierzchni  drogowej  przez
zastosowanie nowej nawierzchni bitumicznej i przebudowę skrzyŜowania,



– projektuje  się  odwodnienie  dróg  przez  wykonanie  kanalizacji  z  uŜyciem  separatora  substancji
zanieczyszczających wody opadowe,

– do realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną materiały posiadające dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny.           

        Na podstawie otrzymanych dokumentów, zgodnie z art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo Ochrony Środowiska  wydałem postanowienie,  w którym nie  nakładam na inwestora obowiązku
sporządzenia raportu – pismo Oś. 7625-10/08 z 30 grudnia 2008 r.
Na podstawie art. 53 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.
627  z  póŜn.  zm.  )  w  postępowaniu,  w  ramach  którego  sporządzany  jest  raport  o  oddziaływaniu
przedsięwzięcia  na  środowisko  organ  wydający  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  musi
zapewnić społeczeństwu udział w toczącym się postępowaniu. W tym wypadku odstąpienie od konieczności
opracowania raportu oraz publiczny charakter planowanej  inwestycji wykluczyły moŜliwość  wystąpienia
konfliktu społecznego.
        Zgodnie z art. 48, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 57, ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) wystąpiłem do Starostwa Powiatowego i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 16 stycznia 2009r (wpłynęło do tut. urzędu
19.01.09  r)  o  numerze  NZ/MO-4325-1/09  zaopiniował  pozytywnie  projekt  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „przebudowa  ulicy  Młyńskiej  w  miejscowości
Januszkowice na odcinku od skrzyŜowania z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyŜowania z
ulicą Lesiańską wraz z przebudową przepustu” , proponując następujące warunki realizacji inwestycji:
– projektowane  rozwiązania  techniczne  i  organizacyjne  zapewnią,  Ŝe  realizacja  i  eksploatacja

przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do
którego inwestor posiada tytuł prawny,

– w zakresie  rozwiązań  chroniących środowisko przewiduje się  całkowite  zebranie wód opadowych i
roztopowych z nowoprojektowanej nawierzchni ulicy i chodników systemem kanalizacji deszczowej, a
po  podczyszczeniu  w  separatorze  substancji  ropopochodnych  zrzut  wód  do  cieku  wodnego,  na  co
uzyskane będzie stosowne pozwolenie wodnoprawne,

– powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewzięcia odpady będą zagospodarowane  zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

– wszystkie materiały budowlane i instalacyjne będą posiadały wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne) dopuszczające do stosowania w budownictwie,

– wrealizacji  inwestycji  naleŜy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  zachowanie  walorów krajobrazowych  i
przyrodniczych w obrębie terenu inwestycji, w tym utrzymanie zadrzewień i zakrzewień. W przypadku
kolizji inwestycji z zielenią naleŜy uzyskać decyzję zezwalającą na wycinke drzew i krzewów,

– przy realizacji inwestycji stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie,
– po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.   
       Starosta Krapkowicki  postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r o numerze ROŚ. 7633-1/09 uzgodnił
pozytywnie realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki:
– podejmowane przedsięwzięcie realizować w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska,
– w  fazie  realizacji  przedsiewzięcia  odpowiednio  przygotować  i  zabezpieczyć  miejsca  gromadzenia

odpadów,
– odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji naleŜy gromadzić z zachowaniem ich segregacji, a

następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy o odpadach,
– po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszystkich zalegających zanieczyszczeń i

odpadów,
– masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach

prowadzonego  przedsięwzięcia,  pod  warunkiem  dotrzymania  standardów  jakości  gleby  i  ziemi,  o
których mowa w obowiązującej ustawie - Prawo ochrony środowiska,

– odwodnienie drogi zrealizować poprzez system kanalizacji deszczowej z uŜyciem separatora substancji
zanieczyszczających wody opadowe,

– podczas realizacji inwestycji naleŜy ograniczyć do minimum uciąŜliwość związaną z hałasem,
– wycinke  zieleni  wysokiej  przeprowadzic  zgodnie  z  obowiązującymi  wymogami  prawa  oraz

zaprojektować i wprowadzić nasadzenia roślinności tworzącej naturalne ekrany akustyczne,
– stan techniczny maszyn i pojazdów wykorzystywanych podczas robót powinien wykluczać moŜliwość

wycieku płynów eksploatacyjnych do wód lub ziemi, 



– stosować  wyroby  budowlane  posiadające  aprobatę  techniczną  właściwej  jednostki  stwierdzającej  o
dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania, jeŜeli bedą wymagane,

– określić  warunki  i  sposób  zagospodarowania  odpadó  powstałaych  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.      

Polepszenie  stanu  nawierzchni  uzyskane  w  wyniku  remontu  przyczyni  się  do  poprawy  warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy obiekt nie wpłynie ujemnie na zdrowie ludzi, klimat oraz
warunki akustyczne terenu.

      Wziąwszy pod uwagę powyŜsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji  słuŜy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za
pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz .
U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Sporządziła:
Joanna Buska-Gnoińska 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
tel. 077/4064453
Zdzieszowice, 27.01.2009 r. 

  
 
Załącznik:
- charakterystyka przedsięwzięcia 

      Z up. BURMISTRZA
      Krzysztof Krzywkowski
  Z- ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:
– Starostwo Powiatowe Krapkowice
– PPIS w Krapkowcach
– Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. 
– A/a



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/2/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:„ przebudowa ulicy
Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na
odcinku od skrzyŜowania z ul. Wolności
(droga wojewódzka nr 423) do skrzyŜowania
z ulicą Lesiańską wraz z przebudową
przepustu”.   

3 Znak sprawy Oś.7625-10/08/09
4 Data wydania 27.01.2009 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyGmina Zdzieszowice
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,

nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach  

Ostateczna  - 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja

-

11 Uwagi -


