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Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej 110 kV S-451 relacji: stacja 220/110kV
Żukowice – stacja 110/20kV Brzegowa na odcinku od stacji Żukowice do słupa nr 15 po istniejącej trasie
linii na terenie działek o nr :
640/1, 772, 710/2, 578/5, 581/6, 578/4, 579/1, 581/4, obręb 0014 Żukowice;
33/1, 34/1, 32/1, 32/18, obręb 0007 Kamiona
położonych na terenie Gminy Żukowice
oraz na terenie działek o nr geod. :
212, 209, 208, 206, 203, 201, 198/1, 198/2, 195/3, 224/1, 229, 149/51, 149/52, 149/50, 247, 245,
149/55, 246/1, 246/2, 246/3, 218/2, 28/10, obręb 0001 Nadodrze,
103, 148/1, 148/2, 102, 35/4, 161/2, 37/7, 38/7, 147/4, 147/5, 152, 127, 42/1, obręb 0015 Biechów.
położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) informuję Strony ww postępowania,
że:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie wydał Postanowienie 44/19 z dnia 10
lipca 2019 roku stwierdzając, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu pismem nr
WR.RZŚ.435.887.2019.KC z dnia 30 lipca 2019 roku wydały opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu pismem z dnia 29 sierpnia
2019 roku WOOŚ.4220.391.2019.AP.3 wyraził opinię, że dla ww przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art.
82 ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zm.)
Wobec powyższego informuję, iż można zapoznać się z ww opiniami, kartą informacyjną oraz
pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty będą wyłożone do
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, pok. 206, w godzinach od 8 00 do 1400
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronie. Organem właściwym do
wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie jest Prezydent Miasta Głogowa.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 49 kpa – wniosek ten został podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Głogowa
i w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Głogowie.
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