
             Zdzieszowice, 21.03.2013 r.

OŚ.6220.1.2013.JBG

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  

oraz  art.  63  ust.  5,  ust. 6  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.) 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 4 lutego 2013 r.  przedłożonego przez HYDROMIL Sp. z o.o. 
ul. Filarskiego 1, 47-330 Zdzieszowice 

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na „produkcji pelletu z biomasy"

 

p o s t a n a w i a 

zawiesić  postępowanie administracyjne  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji  ww.  przedsięwzięcia  do czasu przedłożenia  przez wnioskodawcę 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W  dniu  20 marca 2013  r.  Burmistrz  Zdzieszowic  postanowieniem  znak 

OŚ.6220.1.2013.JBG, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla planowanego przedsięwzięcia pn .„produkcja pelletu z biomasy na działkach o nr ew. 756/3 i 

756/4 w miejscowości Rozwadza.

W oparciu o art. 63 ust. 5 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.), 

organ  wydaje  postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania  administracyjnego  



w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  planowanego 

zamierzenia  inwestycyjnego  do  czasu  przedłożenia  przez  Inwestora  raportu  oddziaływania  

ww. przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
   

          

                

                                BURMISTRZ

Dieter Przewdzing 

Otrzymuj ą:
- Strony postępowania:
1. Tauron Dystrybucja S.A. - ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków,
2. Jerzy i Anna Sypek - ul. Piastów 14e/1, 47-330 Zdzieszowice
3. Wincenty i Teresa Porada - ul. Góry sw. Anny 45,  47-330 Zdzieszowice
4.Grażyna Bubała - ul. Biadaczowej 56, 47-161 Rożniątów
5. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu – ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
6. Joachim i Łucja Matejka – ul. Ks. Franciszka Rudzkiego 7, 45-631 Opole 
- HYDROMIL Sp. z o.o.  – ul. Filarskiego 1, 47-330 Zdzieszowice
- A/a
 
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice


