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ul, Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 18.06.2018 r.

OŚ.6220.4.2018. JBG

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 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 (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1405 z póżn.zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257), pn przebudowa odbioru gazów z 
zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w 
Zdzieszowicach.., na działce ew. nr 1215/33, obręb Zdzieszowice, wniosku złożonego w dniu 
8 maja 2018 r. (po uzupełnieniu dn. 30.05.18 r. przez pełnomocnika inwestora Pana Damiana 
Domagałę HPH HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów, 
zawiadamia Strony postępowania:

• o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr 
NZ.4315.14.2018.GJ z dnia 21.05.2018 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;

• o opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w 
Opolu nr GL.ZZO.3.435.82.1.2018.DB z dnia 06.06.2018 r. stwierdzającej brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

• o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 
WOOŚ.4220.123.2018.MSe z dnia 18.06.2018 r. stwierdzającej, iż nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

• o wydaniu przez Burmistrza Zdzieszowic postanowienia nr OŚ.6220.4.2018.JBG z dnia 
18 czerwca 2018 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; na postanowienie nie 
przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w 
Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 | 
Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 
do 1530.
Uwagi i wnioski mogą bvć wnoszone:

• w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul.B. Chrobrego 34, 47-330 
Zdzieszowice;

• ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty 
elektronicznej: srodowisko@zdzieszowice.pl
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mgrinż ,  tortuf Gasz
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