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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) w związku z otrzymanym 

pismem z dnia 14 maja 2020 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu 
 

zawiadamiam strony postępowania 

że pismem nr O.OP.I-2.5301.KK46.N-P.15.2020.WT z dnia 13 maja 2020 r. Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Opolu o wstrzymanie do 29.05.2020 r. wydania opinii co do potrzeby  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na 

odcinku Nysa-Pakosławice” z uwagi na konieczność cyt. „uzupełnienia Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia”. 

Z uwagi na powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu: 

- poinformował Wójta Gminy Pakosławice, iż rozpatrzenie wniosku o wyżej wymienioną opinię 

przewiduje w terminie 14 dni od złożenia zweryfikowanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

- wystąpił z prośbą o zawiadomienie stron postępowania o przedmiotowym piśmie w trybie art. 

10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. zapewnienia 

stronom 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 18 maja 2020 r.  

 

         Wójt Gminy 

                        Adam Raczyński 
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