
 

                                                                                            Głuchołazy, dnia 06 lipca 2018r.  
 
 
      RR.6220.05.2018.MB 
 

Za dowodem doręczenia 

 

 
 Wg rozdzielnika 

 
Dotyczy:   opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Burmistrz Głuchołaz uprzejmie informuje, że na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu reprezentowanej przez 
Pana Jerzego Roczka, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi 
krajowej nr 40 w mieście Głuchołazy”.  
Wykaz działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie stanowi załącznik tekstowy nr 
1 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 
Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, poza działką drogową nr 596 (ul. Curie-Skłodowskiej) 
dla której nie ma opracowanego mpzp. 
 
Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71). 
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   
(Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji, 
podstawowe informacje o planowanej inwestycji zawarte w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz pełnomocnictwo tut. Organ wnosi o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
wnioskowanego przedsięwzięcia. 
 
 
Załączniki: 
1. Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia. 
3. Kopia pełnomocnictwa. 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Opolu 
ul. Firmowa 1 
45-594 Opole 
 



2.Państwowy Powiatowy Inspektor 
   Sanitarny w Nysie 
   ul. Żeromskiego 7/9 
   48-304 Nysa 
3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
   We Wrocławiu 
   ul. Norwida 34  
   50-950 Wrocław   

 
Do wiadomości:  
      1.Strony w formie obwieszczenia. 
      2.A/a (RR – M.B.)   
 
 
Pozostałe 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. -  Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) są 
informowane o toczącym się  postępowaniu w drodze obwieszczenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


