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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 

- tutejszy organ otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu opinie o zwolnieniu  inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-

Pakosławice”, 

- 06 sierpnia 2020 r. tutejszy organ wystąpił do Burmistrza Nysy oraz Wójta Gminy Skoroszyce  

o wydanie opinii zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

- pismem nr O.OP.I-2.5301.DK46.N-P.28.2020.WT 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 

przesłał załączniki do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (tj. mapę w skali zapewniającej 

czytelność przedstawianych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, wykaz działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie, wykaz działek na 

które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów) z uwagi na wprowadzone zmiany, 

z prośbą o ich uwzględnienie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, 

- tutejszy organ ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Nysie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu, Burmistrza Nysy, Wójta Gminy Skoroszyce z informacją o wprowadzonych 

zmianach przez Inwestora. 

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 04.09.2020 r. 
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