
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 23.01.2020 r.

OŚ.6220.3.1.2013.AK

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 4 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. 
zm.) Burmistrz Zdzieszowic

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.1.2013.AK z dnia 23.01.2020 r. o podjęciu i umorzeniu postępowania
wszczętego na wniosek. firmy KKG Biogaz S.A. z siedzibą w Sosnowcu, 41-209, przy ul. Stalowej 3 
reprezentowanej przez Pana Jakuba Matana działającego w ramach kancelarii: Kancelaria Matan - radca 
prawny Jakub Matan z siedzibą w Katowicach, 41-209, przy ul. Wojewódzkiej 29/18 w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 
biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW na działce o nr ew. 2/23 obręb Oleszka, gmina 
Zdzieszowice.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego 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 7.30 do 
15.30.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego 
zawiadomienia (art. 127 i art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy ogłoszę w sołectwie Oleszka,
3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://biD.zdzieszowice.pl.

Informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym 
wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
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