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OBWIESZCZENIE 

 

 

Wójt Gminy Olszanka, działając na podstawie art. 33 ust.1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia                               3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081  z późn. zm.) oraz 

art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2018 poz. 2096          z późn. 

zm.) informuje, że w dniu 30.07.2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;     49-300 

Brzeg ul. Wolności 15, wniosło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia: pn. „Podłączenie do eksploatacji studni nr XV na ujęciu wody podziemnej „ Obórki” w 

Krzyżowicach”. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 21.08.2019 r. wydał opinię 

WOOŚ.4220.252.2019.MD, w której organ wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 24 września 2019 roku pismem znak  

WR.RZŚ.435.1096.2019.BM, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia „ Podłączenie do eksploatacji studni nr 

XV na ujęciu wody podziemnej „Obórki” w Krzyżowicach” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego 

przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Olszanka, 49-332  Olszanka 16 w Referacie Inwestycji, Rolnictwa          i 

Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, w pok. 8b, tj. poniedziałek od 8:00 do godz. 16:00 oraz 

pozostałe dni,  od 7:00 do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres ug@olsznaka.pl 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej, na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia. 

          Wójt Gminy Olszanka 

   /-/ Aneta Rabczewska 
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