Kędzierzyn – Koźle, 2018-10-29
OSR-OS.6220.13.2018.KK
ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)
Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle zawiadamia strony postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 300 stal.
w Kędzierzynie – Koźlu ul. Przyjaźni, Nad Kanałem Gliwickim”, planowanego do realizacji
w obrębie Kędzierzyn na dz. nr: 42/9, 4108/1 oraz w obrębie Blachownia na dz. nr: 589/1, 588/163,
168, 178/4, 171/2, 172, 173, 176/1, 179/6, 185/6, 186/6, 189/4, 191/4, 192/4, 193/5, 193/6, 194/6,
194/7, 195, 198/10, 199/5, 199/4, 201/4, 202, 203, 204/4, 206, 207, 209/1, 210, 211, 212, 213/5, 213/4,
214, 217, 213/7:
1) o dołączeniu do sprawy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta;
2) o wystąpieniu w ramach postępowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach, z wnioskami
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku określenia zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko;
3) o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego i wydania postanowienia o stwierdzeniu bądź braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww.
ustawy, przewidywanych nowych terminach wydania postanowienia do dnia 30.11.2018r. i decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 28.12.2018r. oraz przysługującym stronom prawie do
wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia w przypadku, gdy nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa lub postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to
niezbędne do jej załatwienia (ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie).
Zgodnie z zapisami art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje
się osoby będące stronami w postępowaniu (podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do
nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz znajdujących się
w przewidywanym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia), że przysługuje im prawo do czynnego
udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, strony mogą
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 428, w godz. od 8:00 do 15:00, na każdym etapie
postępowania mogą również składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.
Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o podjętych czynnościach administracyjnych
i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

