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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

 

Zgodnie z art. 61 §1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2022 poz. 2000) – zwanym dalej KPA, w związku 

z art. 73 ust. 1 i 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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1029 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś,  

zawiadamiam strony postępowania 

że na wniosek Gminy Oleśnica z siedzibą ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, działającej przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica (zarządca drogi), zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Oleśnicy – etap III”. Planowana inwestycja 

przebiegać będzie przez działki ewidencyjne w miejscowości Oleśnica, Wojnów oraz 

Borzymów, gmina Oleśnica.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. Wobec 

powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień. 

 

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 ustawy ooś. Przez 

obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu, działki, na których  

w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, 

zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.  

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających  

z art. 10 KPA do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i zastrzeżenia co do zebranych 

dowodów i materiałów w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, Referat Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku,  

w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00. 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA – zawiadomienie – obwieszczenie zostaje 

zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 



Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, oraz w pobliżu miejsca 

planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Oleśnica, Wojnów  

oraz Borzymów. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie  

14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma.                                                                                              

 

                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 
       /-/ mgr Leszek Juda 

 
 

Otrzymują: 

1. Gmina Oleśnica, z siedzibą ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, 
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA, 
3. a/a. 


