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CHRONY

W związku ze złoŻeniem przez Wojewodzki Zarząd Me|ioracji i Urządzen Wodnych
W opo|u opracowania pn. ,,Ekspeńyza W zakresie oceny wpływu/oddziaływania
przedsięwzięcra na ce|e ochrony wod w rozumieniu art ' 4.1 w związku z art ' '  4.7. Ramowej
Dyrektywy Wodnej d|a projektu. ModernizaĄa i uzupełnienie prawostronnego obwałowania
rzeki odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowoŚciach Borki, Dobrzeń Mały
i Dobrzeń Wie|ki'', w zakresie spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
podaie do pubIiczneiwiadomości informacie o wszczęciu procedurv autorvzaci i

,,Ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na ce|e ochrony wÓd
w rozumieniu ań 4.1 w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej d|a proiektu:
Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki odry na odcinku km
160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń WieIki ' ' .

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moz|iwości zapoznania Się
z treścią ww' opracowania, dostępnego W siedzibie Regiona|nej Dyrekcji ochrony
Srodowiska w opo|u przy u|' obrońców Sta|ingradu 66' pokoj 4'13, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 730do 1530 oraz o moz|iwoŚci sktadania do nich uwag i wnioskow'

Uwaqi i wnioski moqa bvc wnoszone.
w formie pisemnej, na adres; Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu,
u|. obrońców Sta|ingradu 66, 45-512 opo|e;
ustnie do protokołu, w siedzibie organu: Regiona|na Dyrekcja ochrony Srodowiska
w opo|u, u|' obrońcow Sta|ingradu 66, 45-512 opo|e;
za pomocą Środkow komunikacji e|ektronlczne1 bez koniecznosci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz' U. Nr 130, poz. 1450, z pÓin'
zm.), na adres poczty elektronicznej: Malgorzata.Drozdek.opole@rdos gov.pl
w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Złoione uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 21 dni. od dnia ukazania się niniejszego
zawiadomienia' zostanąrozpatrzone przez Regiona|nego Dyrektora ochrony Srodowiska
w opo|u przed wydaniem zaświadczenia o zatwierdzeniu ekspeńyzy RDW.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 21 dni

pieczęc organu (urzędu)

na okres od dnia


