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BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Kropkowieka 6

47-320 G O G O L I N
Gogolin , dnia 29-09-2008

WG.VI-7610-17/2008

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomosci, iz w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzedzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Srodowiska,
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostalo zlozone postanowienie nr OS-OS-7627/6-1/08 z dnia
2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko o przekazaniu wniosku Urzedu Marszalkowskiego Województwa
Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia w zakresie:
-swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia;
lokalizacja przedsiewziecia: Siedlec, gmina lzbicko, dzialki nr 131/3 k.m2, 89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169
k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 ,
jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obreb 0073- Siedlec.
Wyzej wymienione przedsiewziecie stanowi integralna czesc przedsiewziecia polegajacego na :
-modernizacji lotniska "Opole" w Kamieniu Slaskim gmina Gogolin;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowejz drogi startowej lotniska;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z hangarów oraz zaplecza obslugowego;
- budowie urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków

z odladzania samolotów z plyt postojowych i przyleglych dróg kolowania;
- budowy urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej

stacji paliw;
w miejscowosci Kamien Slaski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na dzialce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3,
679 k.m.4 ,jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obreb 0004-Kamien Slaski.

Zgodnie z art. 46a, ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 Ir. Prawo Ochrony Srodowiska
( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) cyt. "W przypadku przedsiewziecia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4,
wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwieksza czesc
terenu, na którym ma byc realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast." oraz postanowieniem nr OS-OS-7627/6-1/08 z dnia 2008-
09-25 Wójta Gminy Izbicko, organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedmiotowego przedsiewziecia jest Burmistrz Gogolina.

Równoczesnie informuje, ze kazdy ma prawo do skladania uwag i wniosków w wyzej wymienionym
postepowaniu.
Wnioski i uwagi mozna skladac w terminie 21 dni od daty ogloszenia niniejszej informacji
w Urzedzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Srodowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

( informacje o zlozeniu wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzedzie Miejskim w Gogolinie
i Urzedzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl
w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowosci
Kamien Slaski, Kamionek i Siedlec).

Zarejestrowano w Wydziale
Spraw Administracyjnych

podpoz. Jd.Jr.Q.~ók\\.115.\1.(9.~..
i wywieszonodnia.a..~..0.~,..,:":,:,,...~..Jl.Q,J~
podpispracownika ~N........
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BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Kropkowieka 6

47-320 G O G O L I N
Gogolin , dnia 29-09-2008

WG.VI-7610-17/2008

Zawiadomienie o
wszczeciu postepowania

Na podstawie Art.61§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w zwiazku z Art.46a, ust.! ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150).

Zawiadamiam

ze Burmistrz Gogolina wszczyna postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w zakresie:
-swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia;
lokalizacja przedsiewziecia: Siedlec, gmina Izbicko, dzialki nr 13l/3 k.m2, 89 k.m.2, 37/l k.m2, 99 k.m.2, 169
k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 ,
jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obreb 0073- Siedlec.
Wyzej wymienione przedsiewziecie stanowi integralna czesc przedsiewziecia polegajacego na :
-modernizacji lotniska "Opole" w Kamieniu Slaskim gmina Gogolin;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z hangarów oraz zaplecza obslugowego;
- budowie urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków

z odladzania samolotów z plyt postojowych i przyleglych dróg kolowania;
- budowy urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej

stacji paliw;
w miejscowosci Kamien Slaski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na dzialce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3,
679 k.m.4, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obreb 0004-Kamien Slaski.

Zgodnie z art. 46a, ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo Ochrony Srodowiska
( Dz. U. z 2008rNr 25, poz. 150)cyt. .. W przypadku przedsiewziecia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4,
wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowychuwarunkowaniach wydaje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwieksza czesc
terenu, na którym ma byc realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast." oraz postanowieniemnr OS-DS-7627/6-l/08z dnia
2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko, organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniachprzedmiotowegoprzedsiewzieciajest BurmistrzGogolina.

Wnioskodawca: Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole

Zapoznanie sie z podmiotowa dokumentacja oraz ewentualne wnioski i uwagi mozna skladac w terminie 21 dni
od daty otrzymania niniejszego pisma w Urzedzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Srodowiska,
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

l.Wnioskodawca: Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska l4,45-082 Opole

Otrzvmuia:

2. Strony postepowania w drodze obwieszczenia;

a. tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim w Gogolinie i UrzedzieGminy w Izbicku;
b. tablice informacyjne w miejscowosci Kamien Slaski, Kamionek, Siedlec;
c. strona internetowa Urzedu Miejskiego w Gogolinie BIP- WWWJ!.ol!.olin.pl oraz biuletyn SIOS - www.l!.ol!.olin.sios.pl.

Zarejestrowano w Wydziale

Spraw A~tracyjnYCh
podpoz. J~Q~!1L~.<:\Q\~~....
i wywieszonodnia J..§,~.~.:: LQ,.!\O,.~
podpispracownika J.lw~~...
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BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Kropkowieka 6

47-320 G O G O L I N
WG.VI-76 10-17/2008

Gogolin , dnia 29-09-2008

Pan Ryszard Wilczynski
Wojewoda Opolski

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

Dot: pisma nr WG.VI.7610-17/2008 z dnia 24.09.2008r.- Wniosek o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia
oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Na podstawie art. 51, ust.3, pkt 3, ppkt. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) oraz w zwiazku z §3 ust l, pkt. 55 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z póZn. zm.) oraz postanowieniem nr OS-
DS-7627/6-1/08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko o przekazaniu wniosku Urzedu Marszalkowskiego
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w zakresie:
-swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia;
lokalizacja przedsiewziecia: Siedlec, gmina Izbicko, dzialki nr 131/3k.m2, 89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169
k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,n k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 ,
jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obreb 0073- Siedlec.
Wyzej wymienione przedsiewziecie stanowi integralna czesc przedsiewziecia polegajacego na :
-modernizacji lotniska "Opole" w Kamieniu Slaskim gmina Gogolin;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z hangarów oraz zaplecza obslugowego;
- budowie urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków

z odladzania samolotów z plyt postojowych i przyleglych dróg kolowania;
- budowy urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej

stacji paliw;
w miejscowosci Kamien Slaski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na dzialce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3,
679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obreb 0004-Kamien Slaski.

Zgodnie z art. 46a, ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
( Dz.U.z 2008rNr 25,poz. 150)cyt."W przypadkuprzedsiewziecia,o którymmowaw ust.7 pkt4,wykraczajacego
poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, na którego obszarze wlasciwosciznajduje sie najwieksza czesc terenu, na którymma byc realizowane to
przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast." oraz
postanowieniem nr OS-OS-7627/6-I/08z dnia 2008-09-25WójtaGminyIzbicko,organem wlasciwym do wydania
decyzjio srodowiskowychuwarunkowaniach przedmiotowegoprzedsiewzieciajest BurmistrzGogolina.

Wnosze o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko na etapie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego

przedsiewziecia. Z up. BU~ISTR4...A~-~

Zalaczniki:
l. infonnacja o planowanym przedsiewzieciu w zakresie oddzialywania na srodowisko -I egz.
2. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - legz.
3. postanowienie nr OS-OS-7627/6-l/08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy lzbicko - legz.

Otrzymuja:
l. adresat
2. ala
Do wiadomosci:

3. Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole;
4. Strony postepowania w drodze obwieszczenia

a. tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim w Gogolinie i Urzedzie Gminy w lzbicku;

.. 'J{r.
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BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Kropkowieka 6

47-320 G O G O L I N
Gogolin , dnia 24-09-2008

WG.VI-761O-17/2008

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziolka 30

Dot: pisma nr WG.VI.7610-17/2008 z dnia 24.09.2008r.- Wniosek o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia
oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Na podstawie art. 51, ust.3, pkt 3, ppkt. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) oraz w zwiazku z §3 ust 1, pkt. 55 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z pózn. zm.) oraz postanowieniem nr OS-
DS-7627/6-II08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko o przekazaniu wniosku Urzedu Marszalkowskiego
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w zakresie:
-swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia;
lokalizacja przedsiewziecia: Siedlec, gmina Izbicko, dzialki nr 131/3 k.m2, 89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169
k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 ,
jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obreb 0073- Siedlec.
Wyzej wymienione przedsiewziecie stanowi integralna czesc przedsiewziecia polegajacego na :
-modernizacji lotniska "Opole" w Kamieniu Slaskim gmina Gogolin;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z drogi startowej lotniska;
budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji
deszczowej z hangarów oraz zaplecza obslugowego;
budowie urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków
z odladzania samolotów z plyt postojowych i przyleglych dróg kolowania;

- budowy urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej
stacji paliw;

w miejscowosci Kamien Slaski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na dzialce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3,
679 k.m.4, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obreb 0004-Kamien Slaski.

Zgodnie z art. 46a, ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) cyt. " W przypadku przedsiewziecia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, wykraczajacego
poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, na którego obszarze wlasciwosciznajduje sie najwieksza czesc terenu, na którym ma byc realizowane to
przedsiewziecie. w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast." oraz
postanowieniemnr OS-DS-7627/6-I/08z dnia 2008-09-25WójtaGminy Izbicko, organemwlasciwymdo wydania
decyzji o srodowiskowychuwarunkowaniach przedmiotowegoprzedsiewzieciajest BurmistrzGogolina.

Wnosze o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko na etapie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia

zup.~l~l.KZ~~~
.......................

/Podpis wn~Bi
Zalaczniki: ZASTEPC
I. informacja o planowanym przedsiewzieciu w zakresie oddzialywania na srodowisko -I egz.
2. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia -Iegz.
3. postanowienie nr OS-DS-7627/6-1I08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko - legz.

Otrzymuja:
I. adresat
2. ala
Do wiadomosci:

3. Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole;
4. Strony postepowania w drodze obwieszczenia

a. tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim w Gogolinie i Urzedzie Gminy w Izbicku;
b. tablice informacyjne w miejscowosci Kamien Slaski, Kamionek, Sedlec ;
c. strona internetowa Urzedu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz biuletyn SIOS - Www.gogolin.sios.DI.

- ---



BURMISTRZ GOGOLINA
ul. Kropkowieka 6

47-320 G O G O L I N

WG.VI-7610-17/2008
Gogolin , dnia 29-09-2008

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Wydzial Ochrony Srodowiska

47-303 Krapkowice, ul. Kilinskiegol

Dot: pisma nr WG.VI.7610-17/2008 z dnia 24.09.2008r.- Wniosek o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia
oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Na podstawie art. 51, ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) oraz w zwiazku z §3 ust l, pkt. 55 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z pózn. zm.) oraz postanowieniem nr OS-
DS-7627/6-l/08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko o przekazaniu wniosku Urzedu Marszalkowskiego
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w zakresie:
-swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia;
lokalizacja przedsiewziecia: Siedlec, gmina Izbicko, dzialki nr 131/3 k.m2, 89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169
k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 ,
jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obreb 0073- Siedlec.
Wyzej wymienione przedsiewziecie stanowi integralna czesc przedsiewziecia polegajacego na :
-modernizacji lotniska "Opole" w Kamieniu Slaskim gmina Gogolin;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urzadzen do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji

deszczowej z hangarów oraz zaplecza obslugowego;
- budowie urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków

z odladzania samolotów z plyt postojowych i przyleglych dróg kolowania;
- budowy urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej

stacji paliw;
w miejscowosci Kamien Slaski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na dzialce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3,
679 k.m.4 ,jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obreb 0004-Kamien Slaski.

Zgodnie z art. 46a, ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo Ochrony Srodowiska
( Dz.U. z 2008rNr 25,poz. 150)cyt. " W przypadku przedsiewziecia, o którymmowa w ust. 7 pkt 4, wykraczajacego
poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, na którego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwieksza czesc terenu, na którymma byc realizowane to
przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast." oraz
postanowieniem nr OS-DS-7627/6-I/08z dnia 2008-09-25WójtaGminyIzbicko,organem wlasciwym do wydania
decyzjio srodowiskowychuwarunkowaniachprzedmiotowegoprzedsiewzieciajest BurmistrzGogolina.

Wnosze o opinie na temat koniecznosci sporzadzenia oraz zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko na etapie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia

Zalaczniki:
I. informacja o planowanym przedsiewzieciu w zakresie oddzialywania na srodowisko -I egz.
2. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia -legz.
3. postanowienie nr OS-OS-7627/6-1/08 z dnia 2008-09-25 Wójta Gminy Izbicko- legz.

Otrzymuja:
I. adresat
2. ala
Do wiadomosci:

3. Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole;
4. Strony postepowania w drodze obwieszczenia

a. tablica ogloszen w Urzedzie Miejskim w Gogolinie i Urzedzie Gminy w Izbicku;
b. tablice informacyjne w miejscowosci Kamien Slaski, Kamionek, Sedlec ;
c. strona internetowa Urzedu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz biuletyn SIOS - www.gogolin.sios.pl.
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