Komprachcice, dn. 10.08.2021r.

BGR.6220.1.2021.OŚ
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Komprachcice
Na podstawie art. 38 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. 735 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
Wójt Gminy Komprachcice podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. wydana została decyzja 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”
realizowanego na działkach nr:



849/2, 967, 966/1, 966/2, 965, 964, 961, 963/2, 963/1 z k.m.8 obręb Polska Nowa Wieś;



849/3, 1232/1, 1232/2, 1271 z k.m. 9 obręb Polska Nowa Wieś;



215/1, 215/2, 215/3, 216/3, 216/5, 216/6, 216/7, 1392/47, 1392/48, 1392/12, 1392/14, 1393 z
k.m. 11 obręb Polska Nowa Wieś;
Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 10.08.2021 r.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070
Komprachcice, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od
skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta
Gminy Komprachcice. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice,
 na stronie BIP Urzędu Gminy Komprachcice
 na tablicy ogłoszeń w miejscowości Polska Nowa Wieś,

Wójt Gminy
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