
             Zdzieszowice, 05.09.2014 r.

OŚ.6220.5.2014.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 4 i ust. 5 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami .) 

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 

po  rozpatrzeniu  wniosku  z  dn.11  sierpnia  2014  r.  przedłożonego  przez  Regionalny  Zarząd

Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  przy  ul.  C.K.  Norwida  34  w  imieniu  którego  występuje

Pełnomocnik Pani Anna Maksymiuk-Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. przy ul. Dubois 9 w

Warszawie  w  przedmiocie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji

przedsięwzięcia  polegającego  na  modernizacji  stopnia  wodnego  w  Januszkowicach,  z

uwzględnieniem przebudowy przepływki dla ryb, 

p o s t a n a w i a 

zawiesić  postępowanie administracyjne  w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji  ww.  przedsięwzięcia  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W  dniu  4  września  2014  r.  Burmistrz  Zdzieszowic  postanowieniem  znak

OŚ.6220.5.2014.JBG, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla  planowanego  przedsięwzięcia  pn.  modernizacja  stopnia  wodnego  w  Januszkowicach,  z

uwzględnieniem przebudowy przepływki dla ryb.

Planowana inwestycja  należy do  przedsięwzięć wymienionych  w  w § 3  ust.  2  pkt.2,  w

związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsięwzieć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).



Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.272.2014.MD z dnia 28.08.14 r.,  gdzie stwierdził,  iż dla

przedmiotowej  inwestycji  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na

środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicacj w opinii sanitarnej nr

NZ/GJ-4325-22/14 z dnia 28.08.14 r. odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

Burmistrz Zdzieszowic po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, zapoznając się z opiniami

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego  w Krapkowicach  stwierdził  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na

środowisko w postanowieniu OŚ.6220.5.2014.JBG z dnia 04.09.2014 r.

W oparciu o art. 63 ust. 5 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),  organ

wydaje  postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania  administracyjnego  

w  sprawie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  planowanego

zamierzenia  inwestycyjnego  do  czasu  przedłożenia  przez  Inwestora  raportu  oddziaływania  

ww. przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
   

          

      BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję 
Burmistrza Zdzieszowic

                mgr Sybila Zimerman
              

Otrzymuja:
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


