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RR.6220.05.2018.MB 
 
 

Zawiadomienie 

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 
1257)  

 
BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

zawiadamia 

o zakończeniu postępowania 

 
Informuję, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku z dnia 02.07.2018r. 

/data wpływu/ uzupełnionego pismem z dnia 17.07.2018r. /data wpływu/ złożonego przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 
6,  45-085 Opole reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jerzego Roczko o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. 
„Rozbudowie drogi krajowej nr 40 w mieście Głuchołazy„ 

 zostało zakończone. 

 
                      W związku z  art. 10 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się 
co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z 
powyższym, zgodnie z art.73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej 
sprawy tj.: 
- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, 
- opiniami organów  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia z dnia 30 lipca 2018r., 
sygn. WOOŚ.4220.168.2018.EB – stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia z koniecznością określenia 
w decyzji środowiskowej warunków o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy 
ooś. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 23 lipca 2018r., sygn. 
NZ.4315.24.2018.HW oraz opinia z dnia 31 lipca 2018r., sygn. NZ.4315.24.2018.HW 
sugerujące zwolnienie inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko w zakresie  określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., 
poz. 1405). 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie, ul. 
Krakowska 49, 48-385 Otmuchów – opinia z dnia 03 sierpnia 2018r., sygn. 
WR.ZZO.4.436.70.2018.MJ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w zakresie określonym  w art. 66 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017r., poz.1405). 



 Postanowieniem Burmistrza Głuchołaz o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia 
procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
nr RR.6220.05.2018.MB z dnia 10.08.2018r., można zapoznać się w Urzędzie 
Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 
15 , pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godz.7-14 w terminie  
7 dni od otrzymania zawiadomienia. 

 Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie 
przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
---------------  
1.Inwestor.  
 
 
Do wiadomości: 
--------------------- 
1. Strony w formie obwieszczenia. 
2. A/a (RR – M.B.) 


