Kędzierzyn-Koźle,08.01.2020r.

OSR-OS.6220.5.2019.ZS
,

ZA WIADOMIENIE
Prezydenta 'Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toczącym się
postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarurlkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Zbieranie odpadów IW postaci złomu metali kolorowych oraz złomu stalowego" planowanego
do, realizacji w Kęd~ierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej 23, dz. nr 450/23, obręb Kędzierzyn
Prezydent Miasta

Kędzierzyn-Koźle

zawiadamia strony

postępowania

o:

l. przystąpieniu do ponownego rozpatrywania sprawy, w związku z uchyleniem przeż Samorządowe
- Kolegium Odwoławcze w Opolu (decyzja Nr ' SK0.40.1933.2019 ,oś z dnia 29.10.2019r., data
wpływu 05.12.2019r.) decyzji Prezydenta Miasta Kędiierzyn-Koźle odmawiającej wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia,
2. wystąpieniu przy piśmie Nr OSR-OS.6220.5.2019.ZS z dnia 16.12.2019r. do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut. organu, o przekazanie wypisu iwyrysu
z mleJscowego planu zagospodarowania , przestrzennego miasta dla terenu realizacji '

przedsięwzięcia,

dołączeniu do akt sprawy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
'miasta (wydanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut.
organu przy piśmie GNP-OZ.6727.l. 172.2019.DP z dnia 19.12.2019r., data wpływu 19.12.2019r.),
4. wystąpieniu przy pismach Nr OSR-OS.6220.5.2019.ZS z dnia 07.01.2020r. do:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
o wydartie opinii, czy dla ww. przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, a w prżypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
5. przewidywanym terminie stwierdzenia bądź odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (po otrzymaniu wszystkich wymaganych prawem opinii od ww.
organów) tj. do dnia 07.02.2020r., oraz przewidywanym terminie zakończeniu postępowania
w sprawie i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. do dnia 28.02.2020r.

3.

I

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego informuje się osoby będące
stronami w postępowaniu (wnioskodawca/podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do
nieruchomości, dla których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz znajdujących się
w przewidywanym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia); że przysługuje im prawo do czynnego
udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku oraz z jego załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
z uzupełnieniami, strony- mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu. Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul.
Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 428, w dniach pracy tut.
Urzędu w godz. od 8:00 do 15:00, na każdym etapie postępowania można składać również pisemne
i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.
Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o podjętych czynnościach administracyjnych
i staje się skutec~ne z upływem j 4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
,

