
Zdzieszowice, 04.10.2013r.

OŚ.6220.3.1.2013.JBG

POSTANOWIENIE

              Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r.  poz.  267) po rozpatrzeniu wniosku firmy KKG Biogaz 
S.A. ul. Dziewicza 22, 41-209 Sosnowiec dotyczącego kontynuacji zawieszonego postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„biogazownia rolnicza w Oleszce o mocy do 999 kW

 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 
powyższego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ew. 2/23 w  Oleszce, gmina Zdzieszowice. 

Uzasadnienie

Inwestor  KKG  Biogaz  S.A z  Sosnowca złożył  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  powyższego  przedsięwzięcia.
W dniu 05.08.2013r. Burmistrz Zdzieszowic wydał postanowienie znak OŚ.6220.3.2013.JBG (kierując się 
opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  z  dnia  22.07.13 r.  znak 
WOOŚ.4241.209.2013.MJ i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 
19.07.13r.  znak  NZ/TM-4325-20/13)  nakładające  na  Inwestora  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z zakresem raportu.  Następnie postanowieniem 
znak  OŚ.6220.3.2013.JBG  z  dn.  05.08.2013r.  Burmistrz  Zdzieszowic  zawiesił  postępowanie  do  czasu 
przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.
W dniu 03.10 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.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.

                                                                                                                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA  
                                                                                                                                                                                                                     mgr Sybila Zimerman      
                                                                                                                                                                                                               Z-ca Burmistrza Zdzieszowic   

Otrzymuj ą:
- KKG BIOGAZ S.A.-ul. Dziewicza 22, 41-209 Sosnowiec
- Wiesław Myczewski – Dalnie 8, 47-330 Oleszka
- Gizela Myczewska- ul. Wiejska 94, 47-154 Kadłubiec
- GDDKiA Oddział Opole – ul. Niedziałkowskiego 6, 45-600 Opole
- A/a

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






