Komprachcice, 29.07.2021 r.
BGR.6220.1.2021.OŚ
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania
Wójt Gminy Komprachcice, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1660 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu
postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW
429 km państwowy 2+852,00 (km lokalny 0+000,00) do końca opracowania wraz z rozbudową odcinka drogi
gminnej wewnętrznej do bramy głównej jednostki wojskowej km państwowy 4+850,45 9 (km lokalny
1+998,45) w miejscowości Polska Nowa Wieś”.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem
materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych
dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w pokoju nr 1 oraz zgłosić swoje uwagi w
terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowej sprawie wpłynęły następujące opinie:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie Nr WOOŚ.4220.293.2021.JGD
z dnia 12 lipca 2021 r.,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.9022.8.55.2021.EK z dnia
1 lipca 2021 r. ,
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinia nr GL.ZZŚ.3.435.166.2021.DB z dnia
09.07.2021r.
Wszystkie organy wyraziły opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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 2021r. 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 ogłoszenia lub udostępnienia w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Komprachcice
/-/
Leonard Pietruszka
Otrzymują:
1. Inwestor
2. Sołtys Wsi Polska Nowa Wieś
3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283
ze zm.) oraz art. 49 Kpa
4. a/a
Umieszczono w miejscu publicznym
Od dnia 29.07.2021 r. do dnia 12.08.2021 r.

