
Popielów, 10.01.2023 r. 

 

  Wójt Gminy Popielów 
Nr sprawy BOS.6220.10.2022.RZ.1 

Zawiadomienie - Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1029 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 29.12.2022 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole 

działającego w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego, Wójt Gminy Popielów wszczął 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa mostu i przebudowa przepustu w km 15+382 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 wraz z 

budową tej drogi w m. Stare Kolnie”. 

Informuje się również, że pismem nr BOS.6220.10.2022.RZ.1 z dnia 10.01.2023 r. Wójt Gminy Popielów 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w 

godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w 

Popielowie tel.: 77 427 5853.  

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych etapach prowadzonego 

postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie każdego 

następnego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie. 

Data wywieszenia obwieszczenia: 10.01.2023 r. 

Wywieszono (gdzie): ……………………………………………………………………….. 

Data ściągnięcia obwieszczenia, podpis: ………………………………………….. 



Otrzymuje: 
1. Inwestor 
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 K.p.a 

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na: 
1. Tablica ogłoszeń UG w Popielowie 
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Stare Kolnie 
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Rybna 
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Popielów 
5. Przystanek autobusowy, przy drodze wojewódzkiej (zjazd na miejscowość Rybna) 
6. BIP UG w Popielowie 
 


