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Prezydent Wroclawia

Rada Osiedla Ołtaszyn

ul. Pszczelarska 7
52-210 Wrocław

WSR-OS.6220.12.2019.BD Wrocław, dnia 10 lipca 2019 r.

W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta Wrocławia
nr: WSR-OS.6220.12.2019.BD z dnia 10.07.2019 r. stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię-
wzięcia polegającego na przełożeniu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brzeg
Opolski - Ołtaszyn DN 350 PN 4,0 MPa w związku z realizacją inwęstycji
polegającej na budowie zespołu domów jednorodzinnych, które zostanie
zlokalizowane na działkach nr 24, 20/13 AM 12 obręb Ołtaszyn, z prośbą
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w publicznie dostępnym miejscu.

Sprawę prowadzi:
Barbara Duszeńko, główny specjalista tel. 71/799-67-35 barbara.duszenko@um.wroc.pl

Załączniki:
1. Zawiadomienie o wydaniu decyzji jw.
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Prezydent Wrocławia

WSR-OS.6220.12.2019.BD Wrocław, dnia 10 lipca 2019 r.

Zawiadomienie wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z d-'a 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, ziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowis (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.07.2019 r. została wyda a Decyzja Prezydenta Wrocławia nr: WSR-
OS.6220.12.2019.BD stwierdzająca brak p trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia poleqająceqo na przełożeniu gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Brzeg Opolski - Ołtaszyn 350 PN 4,0 Pa w związku z realizacją
inwestycji polegającej na budowie zesp domów jed orodzinnych, które zostanie
zlokalizowane na działkach nr 24, 20/13 12 obręb Ołtaszyn, z prośbą o wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w publicznie dostępny iejscu.

- --- -------
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wo y Polskie, są do wglądu w siedzibie Wydziału
Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu w pok. 133 w godzinach
urzędowania (tj. od godz. 7.45 do 15.45).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
biD.um. wroc.pl, wywieszone na tablicach głoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia przy
pl. Nowy Targ 1-8 i przy ul. Hubskiej 8-16 raz właściwej miejscowo Rady Osiedla.
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