
Wójt Gminy Przystajń                                                                        Przystajń, dn. 02.02.2023r 

ul. Częstochowska 5 

42-141 Przystajń 

RI-PŚ.6220.1.2023 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z 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 2020 r. poz. 283 z późn. 

zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Olesno postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w 

m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi" z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, Wójt Gminy Przystajń wydał postanowienie znak:  

RI-PŚ.6220.1.2023 z dnia 01.02.2023 r. w którym zaopiniował pozytywnie przedmiotowe 

przedsięwzięcie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 UUOŚ w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 

UUOŚ, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa 

część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to 

przedsięwzięcie. Zgodnie z art. 75 ust. 5b UUOŚ opinię, o której mowa w art. 75 ust. 4 UUOŚ, wydaje 

się w drodze postanowienia. 

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać w siedzibie 

Urzędu Gminy Przystajń, ul. częstochowska 5, 42-141 Przystajń (poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, 

wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30) w pokoju nr 11. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe  

do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  

w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,  

w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 

administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02.02.2023 r.                                 Wójt Gminy Przystajń 

                      Henryk Mach 


