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BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 11.03.2020 r.

OŚ.6220.6.2019.AK

ZAWIADOMIENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku art. 30 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Zdzieszowic

podaje do publicznej wiadomości

informacje o wyłożeniu od dnia 11.03.2020 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną 
infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina Zdzieszowice, na 
działce ewidencyjnej nr 2/23 z wniosku złożonego w dniu 07.11.2019 r. Inwestorem prządsięwzięcia jest 
KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec, w imieniu którego działa pełnomocnik.

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

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia będzie wydawał Burmistrz 
Zdzieszowic, po uzgodnieniu przedmiotowego raportu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Opolu.

Z treścią „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie od 26.03.2020 do 26.04.2020 r. 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem 
właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Oleszka,
4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w  Zdzieszowicach -  http://l3ip.zdziesz0wice.pl.

http://l3ip.zdziesz0wice.pl

