
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34

OŚ.6220.5.2019.AK
Zdzieszowice, dnia 30.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 z późn. zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity:Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630,1501, 1589,1712,1815, 1924 późn. zm.)

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o 
przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza” polegającego na: przebudowie istniejącej stacji gazowej 
redukcyjno pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy W tym miejscu nowej stacji 
gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowie istniejącego odcinka 
gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazową planowanego w miejscowości Rozwadza, obręb ewidencyjny 
0005, gmina Zdzieszowice, na działkach ewidencyjnych nr 408/2, 408/1 z wniosku złożonego w dniu 29.10.2019 r. 
przez Pełnomocnika inwestora Pana Mateusza Szymalskiego Górnośląska Pracownia Projektowa, ul. Sobieskiego 497, 
42-580 Wojkowice.

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 
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 wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach;

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz 
Zdzieszowic, zaś organem właściwym do wydania opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie 
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie 
pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój B-203 lub w formie elektronicznej na e-mail: 
srodowisko@zdzieszowice.pl w terminie 30 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.
3. w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

http://www.ekoDortal.gov.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowania czynności związanych z 

prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h 
w m. Rozwadza” polegającego na: przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno 
pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy w tym miejscu nowej 
stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowie 
istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazową przetwarzamy Twoje 
dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez 
Burmistrza Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława 
Chrobrego 34.

Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej 
osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do 
kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych.

W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz Twoich praw z tym związanych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej 
poprzez e-mail: iod@zdzieszowice.pl.

Wszystkie informacje, których przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO), dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://biD.zdzieszowice.pl w zakładce Dane osobowe. 
Możesz je także uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.
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