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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE 

 

 Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 74 

ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – zwanej dalej ustawą ooś) 

 

zawiadamiam strony postępowania 

że dnia 29 maja 2020 r. Pan Marcin Bronkiewicz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Oddziału 

w Opolu na podstawie pełnomocnictwa nr O.OP.D-1.011.65.2019.kg z dnia 02.01.2020 r. 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr O.OP.I-2.5301.DK46.N-

P.17.2020.TE przesłał aneks do karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice”. W związku z powyższym tutejszy organ: 

- w dniu 04.06.2020 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie ponownej opinii w sprawie 

stwierdzenia (bądź nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu  

o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia, 

- przedmiotowy aneks został dostarczony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Opolu bezpośrednio przez wnioskodawcę. 

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających  

z art. 10 ustawy KPA do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie  

w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice w godzinach 700 – 14 00 w pok. nr 9 lub 10 osobiście , przez 
pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres 

k.bialozyt@pakoslawice.pl. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 

74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosławice, Urzędu 

Miejskiego w Nysie, Urzędu Gminy Skoroszyce. 

Zawiadomienie – obwieszczenie 

zostało udostępnione w BIP w dniu 04.06.2020r. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń …………………………………………. 
                   (miejscowość, data) 
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