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Rada Osiedla Zerniki
ul. Rumiankowa 34
54-510 Wrochaw

WSR-OS.6220.122.2020.AP Wrociaw, dnia 23 listopada 2020 r.

Dotyczy: zawiadomienia stron posts,-powania poprzez obwieszczenie

W zwia_zku z prowadzonym przez tut. Wydziai postqpowaniem dowodowym w sprawie
wydania decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsicgwzigcia pn. ,,Budc-wa
sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zerniki we Wr0c%awiu", przewidzianego do realizacji
na dziaikach: 14, 13/2, 13/1, 12/1, 12/2, 7/1, 3/1, 2 AM-40 obrqb Zerniki, 98, 10, 17/9,
11/1, 11/5, 17/3, 17/4, 17/6, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2 AM-30 obrqb Zerniki, 31/3,
33, 27 AM-32 ODFQID Zerniki, 1, 3/18 AM-39 obrgb Zerniki, 12/1 AM-38 obrgb Zerniki, w
zaiqczeniu przeswam zawiadomienie - obwieszczenie w przedmiotowej sprawie.
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Sprawg prowadzi:
Agnieszka Piwofiska - gt specjalista WSR, tel. /71/ 799 67-37, e-mail:
agnieszka.piwonska@um.wr0c.pl

Za%qczniki:
1. Zawiaclornienie — obwieszczenie z cln. 23 listopada 2020:". znak: WSR—

0S.6220.122.2020.AP

Wydziai firudowiska i Roinictwa
ul. Huhska 8-16; 50-502 Wrodaw

tel. +118 71? 99 67 00
fax +48 F1? 99 6? 01

wsr@um.wroc.pi
www.wruc|aw.pi
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WSR-OS.6220.122.2020.AP
Wrociaw, dnia 23 iistopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
o wszczeciu postepowania

Zgodnie 2 art. 61 § 4 i art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
adrriinistracyjnego (Dz. U. 2 2020 poz. 256 2e 2m. — zwanej daiej i<.p.a.), art. 73 ust. 1
i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy zdnia 3 paidziernika 2008 r. oudostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziaie spoieczefistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach
oddziaiywania na érodowisko (D2. U. 2 2020 r., poz. 283 2e 2m. — zwanej dalej ustawa ooé),

zawiadamiam strony postepowania
2e na wniosek 2 dnia 19.10.2020 r. (data wpiywu: 22.10.2020 r.), peinomocnika spotki
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanaiizacji S.A. ul. Na Grobii 19, 50-421 Wrociaw,
uzupeiniony pisrnem 2 dnia 17.11.2020 r. zostaio wszczete postepowanie w sprawie wydania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na osiediu Zerniki we Wrociawiu”, przewidzianego do reaiizacji na dziatkachz 14,
13/2, 13/1, 12/1, 12/2, 7/1, 3/1, 2 AM-40 obreb Zerniki, 98, 10, 17/9, 11/1, 11/5, 17/3,
17/4, 17/6, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2 AM-30 obreb Zerniki, 31/3, 33, 27 AM—32 obreb
Zerniki, 1, 3/18 AM-39 obreb Zerniki, 12/1 AM-38 obreb Zerniki.
Inforrnuje wiec o uprawnieniach wszystkich strori tego postepowania wynikajacych 2 art. 10
i<.p.a. do czynnego w nirn udziaiu w ka2dyrri jego stadium.
Ponadto informuje o rnoiiiwoéci skiadania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie
w siedzibie Wydziaiu érodowiska i Roinictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia przy ul. Hubskiej 8-
16. W zwiazku 2 ogioszeniem na terytorium Rzeczypospoiitej _Polsi<iej stanu epidemii
zwiazanego 2 zakaieniarni wirusem SARS-Cov-2, zapoznariie 2 dokumentacja bedzie moiiiwe
po wczeéniejszym kontakcie 2 pracownikiem prowadzacym postepowanie w ceiu ustaienia
czasu, miejsca i sposobu udostepnienia akt (e—maii: agnieszka.piwonsi<a@um.wroc.pi, tel. 71
799 67 37) lub 2 sekretariatem Wydziaiu Srodowiska i Rolnictwa UMW, 2 powoianiem sie na
znak niniejszego zawiadomienia.
Przedmiotowa inwestycja naie2y do przedsiewzieri mogacych potencjainie znaczaco
oddziaiywaé na érodowisko, okreéionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziaiywaé na
érodowisko (D2. U. Nr 2 2019,poz.1839).
Zgodnie 2 art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooé, decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dla
niniejszego przedsiewziecia wydaje sie po uzyskaniu opinii organow opiniujacych
oraz ewentuainego uzgodriienia warunkow reaiizacji przedsiewziecia 2Regiona|nym
Dyrektorem Ochrony érodowiska we Wrociawiu i organem wiaéciwyrn w sprawach
ocen wodnoprawnych. Wobec pom/Zszego rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwiocznie
po uzyskaniu wyrnagariych opinii pornocniczych oraz ewentuairn/ch uzgodniefi.
Z uwagi na skompiikowany charakter sprawy, zgodnie 2 art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie
zaiatwiona w terminie dwoch rniesiecy od dnia wszczecia postepowania. Zgodnie 2 art. 35 § 5
i<.p.a. do terminow zaiatwienia sprawy nie wlicza sie terminow przewidzianych w przepisach
prawa dla dokonania okreéionych czynnoéci, okresow zawieszenia postepowania oraz okresow
opoinierfi spowodowanych 2 winy strony aibo 2 przyczyn niezaleinych od organu.
W éwietie art. 33 i<.p.a. strona mo2e dziaiaé pr2e2 petnomocnika, ktorym rno2e by-5: osoba
fizyczna posiadajaca zdoinoéi: do czynnoéci prawnych; peinomocriik dorecza oryginai
lub urzedowo poéwiadczony odpis peinomocnictwa do akt.

W3/dziai firodowiska i Rolnictwa
ui. Hubska 8-16; 50-502 Wrodaw

tel. +48 1'1? 99 6? 00
fax +48 Iii? 99 6? 0i

wsr@um.wroc.p|
www.wrot!aw.pl



Zgodnie 2 art. 40 k.p.a. pisma dorecza sie stronie, a gdy strona dziala przez pr2edsta-
wiciela - temu przedstawicielowi. ]e2eli ustanowiono kilku pelnomocnikow, dorecza sie
pisma tylko jednemu pelnomocnikowi. Strona mo2e wskazaé takiego pelnomocnika.
Strona, ktora nie ma miejsca zamieszkania lub zwykiego pobytu albo siedziby w R2ec2y-
pospolitej Polskiej, innym pafistwie czlonkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej albo pafistwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je2eli nie ustanowila
pelnornocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie
dziala za poérednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiazana wskazaé
w Rzeczypospolitej Polskiej pelnomocnika do doreczefi, chyba 2e doreczenie nastepuje 2a
pomoca érodkow komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania peinomocnika -do
doreczefi przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia sie w aktach sprawy 2e skutkiem
doreczenia.
Zgodnie z art.41 § 1 k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele
ipelnornocnicy maja obowiazek zawiadomié organ administracji publicznej okaidej
zmianie swego adresu, podajaonumer sprawy, nazwe i adres przedsiewziecia; zgodnie
2 § 2 w razie zaniedbania obowiazku okreélonego w § 1 doreczenie pisma pod dotych-
czasowym adresem ma skutek prawny.
Poniewa2 w powyiszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie 2 art.
74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooé oraz art. 49 i<.p.a. — zawiadomienie zostaje zamieszczone na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego Wroclawia bip.um.wroc.pl oraz
przesiane do wlaéciwej terytorialnie Rady Osiedla. Zgodnie 2 art. 49 k.p.a. zawiadomienie
uznaje sie 2a doreczone po uptywie 14 dni od dnia, w ktorym nastapilo udostepnienie
pisma w Biuletynie Inforrnacji Publicznej.
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Sprawe prowadzi:
Agnieszka Piwofiska gl. specjalista WSR tel. /7l/ 799 67-37, e—mail:
agnies2l<a.piwonsl<a@um.wroc.pl

Otrzymuja:
1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie 2 art. 49 k.p.a.
2. aa

Do wiadomoéci:
Pelnomocnik spolki Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. — adres wg.
rozdzielnika

Strona 2/'2


