
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 ZDZIESZOWICE 

ul. B. Chrobrego 34
Zdzieszowice, 16.12.2011 r.

OŚ.6220.4.2011 ,JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana 
Joachima Fait dotyczącego kontynuacji zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji 
obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno -  usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w 
Zdzieszowicach wraz z załączonym raportem oddziaływania na środowisko

p o s t a n a w i a m :

podjąć postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno -  
usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach

Uzasadnienie

Inwestor Pan Joachim Fait zamieszkały w Zdzieszowicach przy ul. Fabrycznej 26B/6 złożył wniosek o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia. 
W dniu 01.09.2011 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał postanowienie znak OŚ.6220.4.201 l.JBG (kierując się 
opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.11 r. znak WOOŚ. 
4241.282.201 l.WL i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 24.08.lir. 
znak NZ/T-4325-25/11) nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z zakresem raportu. Następnie postanowieniem znak 
OŚ.6220.4.201 l.JBG z dn. 01.09.2011r. Burmistrz Zdzieszowic zawiesił postępowanie do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W dniu 13.12.br. Inwestor złożył opracowany raport oraz wniósł o kontynuację zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ 
administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji."/  x  
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Na niniejsze postanowienie służy prawo w nię^hiąpażałepia dccSamorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7;

Otrzymują:
Pan Joachim Fait -  ul. Fabryczna 26b/6,47-330 Zdzieszowice 
Strony postępowania:

Skarb Państwa -  ul. Kilińskiego 1,47-303 Krapkowice
PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie -  ul. Moniuszki 7,47-100 Strzelce Opolskie 
Robert Ciomplik -  ul. Solownia 12 F, 47-330 Zdzieszowice 
Parafia Rzymskokatolicka PW. Św. Antoniego -  ul. Pokoju 1,47-330 Zdzieszowice 
Gabriela Kwiotek -  ul. Opolska 2,47-330 Zdzieszowice 
Józef Kudła -  ul. Solownia 15, 47-330 Zdzieszowice 
Otylia Koszela -  ul. Solownia 7, 47-330 Zdzieszowice 
Bernard i Gabriela Bonk -  ul. Solownia 14, 47-330 Zdzieszowice 
Tobiasz Moskwik -  ul. Piramowicza 9 m .6 ,47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Dariusz i Beata Reimann -  ul. Solownia 17,47-330 Zdzieszowice 
Wanda Grzesik - ul. Solownia 18,47-330 Zdzieszowice 

Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu -  ul. Obrońców Stalingradu 66,45-512 Opole 
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach -  ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice 
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