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Z A W I A D O M I E N I E  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, 
w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
gazociągu Zdzieszowice -  Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km 
wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi, obejmująca: Odcinek I -  Brzeg -  Zębice - Kiełczów o długości 
ok. 46 km, Odcinek II -  Zdzieszowice -  Brzeg o długości ok. 84 km”. 
Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu DN1000 MOP 8,4 
MPa o łącznej długości 130 km obejmie tereny gminy Gogolin w 
obrębach: Wygoda, Chorula, Malnia, Obrowiec, Odrowąż, Zakrzów, 
KarłubieCj tereny gminy Krapkowice w obrębie: Krapkowice, tereny gminy 
Zdzieszowice w obrębach: Krępna, Rozwadza, Żyrowa, tereny gminy 
Tarnów Opolski w obrębach: Kąty Opolskie, Przywory, tereny gminy Opole 
w obrębach: Wójtowa Wieś, Bierkowice, tereny gminy Dąbrowa w 
obrębach: Karczów, Mechnice, Skarbiszów, Wrzoski, tereny gminy
Komprachcice w obrębach: Chmielowice, Źerkowice, tereny gminy 
Prószków w obrębach: Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, 
Górki, Winów, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice, tereny gminy 
Leśnica w obrębach: Leśnica, Góra Świętej Anny, tereny gminy Olszanka w 
obrębie: Gierszowice, tereny gminy Skarbimierz w obrębach: Pawłów, 
Skarbimierz, Żłobizna, Zielęcice, Małujowice, Skarbimierz -  Osiedle, tereny 
gminy Lewin Brzeski w obrębach: Borkowice, Buszyce, Chróścina, Łosiów, 
Skorogoszcz, Strzelniki, Wronów w województwie opolskim oraz tereny gminy 
Oława w obrębach: Gać, Godzikowice, Jankowice, Marcinkowice, Maszków, 
Nowy Otok, Oława, Psary, Siedlce, Sobocisko, Zabardowice, Zakrzów, tereny 
gminy Czernica w obrębach: Czernica, Dobrzykowice, Jeszkowice, Krzyków, 
Nadolice Małe, Ratowice, Wojnowice, tereny gminy Długołęka w obrębach: 
Kiełczówek, Piecowice, Śliwice w województwie dolnośląskim.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
zaw iadam ia strony postępow ania o:

1. wezwaniu inwestora przy piśmie nr WOOŚ.16.2014.MH.34 z dnia 
11.12.2014r. do uzupełnienia raportu ooś,

2. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w 
terminach określonych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 
r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 700 z późn. 
zm.) i wyznaczeniu terminu rozpatrzenia wniosku w terminie do 60 dni 
od dnia przedłożenia kompletnego uzupełnienia wniosku,

3. uzgodnieniu przez RDOŚ we Wrocławiu przy piśmie nr 
WOOŚ.4242.136.2014.MN z dnia 18.12.2014r. warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie części przedsięwzięcia 
zlokalizowanej w granicach województwa dolnośląskiego,

4. wnioskach i uwagach stron postępowania, które wpłynęły do RDOŚ w 
Opolu wdniach: 14.01.2015r. oraz 12.02.2015r.,

5. złożeniu przez inwestora w tut. organie, w dniu 15.01.2015 r. 
uzupełnień do wezwania nr WOOŚ.16.2014.MH.34,

6. złożeniu przez inwestora w dniu 12.02.2015 r. dodatkowych wyjaśnień 
do uzupełnienia z dnia 15.01.2015r., dot. korekty zakresu 
przedsięwzięcia (w obrębie woj. dolnośląskiego) oraz dodatkowych 
analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

7. piśmie RDOŚ w Opolu nr WOOŚ.16.2014.MH.36 z dnia 24.02.2015 r. 
skierowanym do RDOŚ we Wrocławiu z prośbą o ponowne 
uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w związku z 
uzupełnieniem materiału dowodowego,

8. wystąpieniu przy piśmie nr WOOŚ.16.2014.MH.37 z dnia 24.02.2015 r. 
do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
z prośbą o opinię dla ww. przedsięwzięcia, w części zlokalizowanej w 
granicach województwa opolskiego przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach,

9. wystąpieniu przy piśmie nr WOOŚ.16.2014.MH.38 z dnia 24.02.2015 r. 
do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu, z prośbą o opinię dla ww. 
przedsięwzięcia, w części zlokalizowanej w granicach województwa 
dolnośląskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.



Zawiadamiam strony postępowania o m ożliwości zapoznania  się z 
dokumentacją  sprawy, która jes t  wyłożona do wglądu w s iedzib ie  
RDOŚ w Opolu przy ul. Obrońców Sta lingradu 66, w pokoju 4.12, od 
pon iedz ia łku  do piątku, w godzinach od 73° do 1 530.
Uwagi i wn iosk i można sk ładać w fo rm ie : pisemnej w s iedz ib ie  RDOŚ 
w Opolu lub przesłać pocztą na adres: Reg ionalna  D y r e k c j a ^ e ^ o ^ ,  Dyrektora 
Środow iska  w Opolu, ul. Obrońców Sta l ing radu  66, 45-51gchf ^ % odowjska w Opolu 
ustnie do protokołu w siedz ib ie  RDOŚ w Opolu; e-mailem ną,adr,es 
Magdalena .Harczuk.opo le@rdos .gov.pl Wydziału Ocen

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Środowisko

Wywieszono w na okres od dnia

do dnia

Pieczęć urzędu i podpis:

mailto:Magdalena.Harczuk.opole@rdos.gov.pl

