
 

 Obwieszczenie 

Wójta Gminy Komprachcice 

 

Zgodnie z  art. 49 i 61 § 4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 

ze zm.) i 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 oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Komprachcice  

zawiadamia, 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05.07.2021r. r.  Z-cy Wójta Gminy Komprachcice  - Waldemara Chmiela w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na 

odcinku Dziekaństwo – Domecko – I etap” 

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z  art. 10 § 1 K.p.a. do czynnego w nim udziału  

w każdym jego stadium. 

Jednocześnie informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag do przedmiotowego wniosku, z którym można się 

zapoznać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, pok. 1 w godzinach pracy tut. Urzędu (tj. pon. 8.00-17.00, wt.-

czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.30) . 

Zgodnie z art. 70 ust.1  pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz 

§ 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie 

wydaje się po zasięgnięciu opinii i otrzymaniu uzgodnień od organów współdziałających:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,  

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy 

Komprachcice.  

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień pomocniczych.  

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 

przyczyn niezależnych od organu.  

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze 

obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach: 

www.bip.komprachcice.pl,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub 

udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Z-ca Wójta 

        /-/ 

         Waldemar Chmiel 

 

 

http://www.bip.komprachcice.pl/

