
Komprachcice, dn. 12.10.2021 r. 

 

BGR.6220.4.2020.OŚ 

 

O B W I E S ZC Z E N I E 

 

Wójt Gminy Komprachcice na podstawie 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z art. 49 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej 

ustawą Kpa 

 

z a w i a d a m i a  

s t r o n y      p o s t ę p o w a n i a , 

 

że postanowieniem z dnia 08 października 2021 r. Nr BGR.6220.4.2021.OŚ podjął postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego na gruntach 

miejscowości Dziekaństwo”, gmina Komprachcice” realizowanego na działce o nr ewid. 149 km 1  

obręb Dziekaństwo.  

 

W dniu 04.10.2021 r. wnioskodawca Pan Zygmunt Piechaczek zam. ul. Wilczka 13, 45-771 Opole 

przedłożył do tutejszego Urzędu Gminy „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego na gruntach miejscowości 

Dziekaństwo”, opracowany przez firmę ECOPLAN reprezentowaną przez Pana Ryszarda Kowalczyk 

zs. 45-010 Opole ul. Szpitalna 3/9 w Warszawie - wrzesień 2021 r. w związku z postępowaniem 

wszczętym na jego wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ od dnia 12 października 2021 r. rozpoczęła się procedura udziału 

społeczeństwa i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

w przedmiotowym powyższym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 ww. ustawy wniosek wraz z „ Raportem ...” został 

skierowany do właściwych organów, w celu uzgodnienia i zaopiniowania warunków realizacji 

przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganego uzgodnienia. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy OOŚ dane o wniosku, raporcie pn. „Raport 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwórstwa 

mięsnego na gruntach miejscowości Dziekaństwo” realizowanego na działce o nr ewid. 149 km 1  

obręb Dziekaństwo zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie 

danych, prowadzonym przez Urząd Gminy w Komprachcicach, w formie elektronicznej i jest 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 

na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy: bip.komprachcice.pl. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 oraz art. 73 § 1 ustawy Kpa osoby, którym przysługuje status 

strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym 



możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy m.in. z powyższym „Raportem ...”, w 

siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, w godzinach 

urzędowania. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym. 

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Komprachcice przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone 

po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś - każdy ma 

prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

  

Podano do publicznej wiadomości w dniu 12 października 2021r. poprzez zamieszczenie niniejszego 

obwieszczenia: na stronie internetowej Urzędu Gminy Komprachcice: www.bip.komprachcice.pl,  na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Dziekaństwo. 

 

 

  Wójt Gminy 

         /-/ 

Leonard Pietruszka 

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

