
Komprachcice, dn. 17.02.2022 r. 

 

BGR.6220.4.2020.OŚ 

 

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

O zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 ze zm.) zwanej dalej „kpa.” oraz 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. 

2373 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś”  

 

Wójt Gminy Komprachcice  

zawiadamia strony postępowania 

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwórstwa mięsnego na gruntach miejscowości Dziekaństwo, gmina Komprachcice” 

realizowanego na działce o nr ewid. 149 km 1  obręb Dziekaństwo. 

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału 

dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany 

przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Jednocześnie informuję, że: Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraził opinię 

znak GL.ZZŚ.3.435.240.2020.DB z dnia 25 listopada 2020 r., że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji. Stanowisko to podtrzymał w piśmie znak: 

GL.ZZŚ.3.435.256.2021.MO.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 29.10.2021r. znak: 

NZ.9022.7.11.2021.EK pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.84.2021.AK.4 z dnia 10 lutego 2022r. również uzgodnił realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. 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. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 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. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa 
3. a/a 

 

Umieszczono w miejscu publicznym 
Od dnia 21.02.2022 r. do dnia 07.03.2022 r. 

 

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

