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IRIOS 6220. 4.4.16                                                                   Olszanka dn. 18.01.2017 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o zebranych dowodach i materiałach oraz  
zgłoszonych żądaniach  w sprawie  wydania decyzji w o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 462 w m.  Janów” 

Na podstawie art. 10 § 1  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 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 ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. zm.) 

zawiadamiam  

strony postępowania, że zostały zebrane już wystarczające dowody i materiały w sprawie  
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów” , której inwestorem jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 ul. Oleska 127. 

 Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 
10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póz. 
zm.), polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz  
możliwości  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje 
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego 
zawiadomienia-obwieszczenia. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące 
zebranego materiału,  dowodów  oraz zgłoszonych żądań dot. planowanego przedsięwzięcia 
w Urzędzie Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332  w Referacie Inwestycji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8:00 do godz. 16:00 oraz 
pozostałe dni,  od 7:00 do godz.  15:00, w pok. 8b. 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z poźn. 
zm.), stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze 
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie prasie 
lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka, na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Olszanka, na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Olszanka. 

Wójt Gminy Olszanka  

-/Aneta Rabczewska 


