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Zawiadomienie

         Na podstawie 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) 

BURMISTRZ BIAŁEJ
zawiadamia

o zakończeniu postępowania

Informuję, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku z dnia 14.12.2015 r. Pana
Arkadiusza  Żurakowskiego,  pełnomocnika  Powiatu  Prudnickiego,  o  wydanie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  p.n.  „  Przebudowa
drogi  powiatowej  nr  1206  O  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  relacji Biała  -  Sowin  na
odcinku  od  miejscowości  Górka  Prudnicka  do  skrzyżowania  z  DW  407  w  miejscowości
Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury km 6+512.20 do km 9+492,00.”
zostało zakończone.
             W związku z  art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do
zebranych  w  sprawie  dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań.  W  związku  z
powyższym, zgodnie z art.73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej
sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,
- opiniami organów: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia z dnia 20 stycznia 2016r.,
sygn. WOOŚ.4241.7.2016.DF  – sugerująca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia

 Opolski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  –  opinia  z  dnia  22  stycznia
2016r.,  sygn.  NZ.9022.3.1.2016.ZD  sugerująca  odstąpienie  od  obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

 Postanowieniem  Burmistrza  Białej  o  odstąpieniu  od  obowiązku  przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nrGKZP.6220.11.2015
z dnia 29.01.2016r.,

można  zapoznać  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Białej,  Referat  Gospodarki  Komunalnej  i
Zamówień Publicznych przy ul. Rynek 10 , pok. nr 1a od poniedziałku do piątku w godz.7-15,
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
                     Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić
żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

 


