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OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10, art. 35, art.36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735) dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m, 

że w związku ze złożonymi przez Wnioskodawcę na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu uzupełnieniami do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowośc i Krapkowice - Osiedle Kwiatów" ponownie wystąpiono, w oparciu 
o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2020 poz. 283 z późn. zm.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, który 
wydał opinię nr NZ.9022.51.2021.GJ oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Opolu, który wydał opinię nr GL.ZZŚ.3.435.152.2021.MO z prośbą o zajęcie stanowiska. 

Dodatkowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przedłużyła termin załatwienia sprawy 
do 21 dni od dnia otrzymania kompletnego uzupełnienia wniosku. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam przedłużyć termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 10 września 
2021 r. 

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowan ia, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają 
one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają 
możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego 
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na 
swój interes prawny lub obowiązek. 

Strony, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny, mogą zapoznać się z dokumentacją 
sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, przy ul. 3 Maja 21, pok. nr 16, tel. 77 44 66 864 od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, aż do dnia zakończenia postępowania dowodowego 
w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa s ię za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP 
Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice 
w dniu ........4J.-..O:f:...-!?Q.Z.{~..., w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa 
Steblów. 

Joszko 

https://GL.ZZ�.3.435.152.2021.MO
https://NZ.9022.51.2021.GJ
https://rapkowice.gm
https://mrn�.krapkowice.pl
https://umig'gkrapkowice.pl


POUCZENIE 

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 KPA stronom służy prawo do wniesienia 
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za p oś redn ic twem Burmistrza 
Krapkowic. 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca; 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździe rnika 2008 r. o udostępnien iu info rmacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis ka oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.); 
3. a/ a. 

S prawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail : k.szylar@krapkowice.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W -
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), infonnujemy, i ż: Administratorem Pani/Pana danych osobo11·ychjest Gmina Krapkowice z siedzibą 
przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: 
umig@krapkowice.pl. Treść pełn ej klauwli informacyjnej znajduje s ię na stronie internetowej www.bip.krapkowicc.pl 

www.bip.krapkowicc.pl
mailto:umig@krapkowice.pl
mailto:k.szylar@krapkowice.pl

