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ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów

opiniujących

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 14 sierpnia 2014 r. 
na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w imieniu którego występuje 
pełnomocnik Pani Anna Maksymiuk -  Dziuban Kierownik Pracowni Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. - ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa zostało wszczęte w dniu 
14 sierpnia 2014 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w  zarządzie RZGW 
Wrocław, województwo opolskie -  modernizacja stopnia wodnego w Januszkowicach, 
z uwzględnieniem przebudowy przepływki dla ryb.

W dniu 15.02.2011 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak Oś.7625-16/2010/2011, która nie obejmowała przebudowy przepławki dla ryb. 
Niniejsze postępowanie dotyczy całego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stopnia 
wodnego w Januszkowicach, z uwzględnieniem przebudowy przepławki.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego 
wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 (II piętro 
pokój B-207).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza sie do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 2 
pkt.2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 Or. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.z 2013 r.,poz. 1235 z późn.zm.), należy w toku postępowania 
zmierzającego do wydania przedmiotowej decyzji, uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
1 ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z 
§ 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Pani Anna Maksymiuk -  Dziuban - Kierownik Pracowni Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa,
2. Strony postępowania-wg rozdzielnika (w aktach sprawy),
3. Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, BIP Zdzieszowice oraz tablica ogłoszeń w sołectwie Januszkowice,
4. Urząd Gminy Reńska Wieś -  ul. Pawłowicka 1,47-208 Reńska Wieś (tablica ogłoszeń)
5. A/a-JBG


