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Grodków, dnia 25 maja 2020r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U . z 2020r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Grodkowa informuje że: 
w dniu 25 maja 2020r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127,45-231 Opole, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 
90+445". 
Na terenie planowanej inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Rozbudowywanie drogi będzie przebiegać po istniejących śladzie drogi wojewódzkiej nr 385 na długości ok. 
0,142km. Inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze około 0,4 ha (w liniach rozgraniczających). 
Powierzchnia utwardzona zajmuje około 0,11 ha, a powierzchnia nieutwardzona około 0,29 ha. Rozbudowywana 
droga wojewódzka będzie drogą jednojezdniową klasy G o szerokości 7,0 m ze ścieżką pieszo-rowerową na 
odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów. Łączna długość rozbudowywanego 
odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 0,23 km. Dostosowanie parametrów drogi do parametrów drogi klasy G oraz 
budowa ścieżki pieszo - rowerowej, przebudowa obiektu inżynierskiego, przegłębienie rowów oraz inne roboty 
związane z rozbudową dróg wojewódzkich spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście z infrastrukturą drogową 
na działki sąsiadujące z istniejącym pasem drogowym. Jednakże wejścia te będą niewielkie, w porównaniu do 
powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez drogi wojewódzkie (istniejące granice pasa drogowego). 
Terenem inwestycji będzie pas drogowy - „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod 
jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą". 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie przyrody wymienionymi 
zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, 
analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia 
1 życia ludzi. 

Niniejszym informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy oraz 
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445" jest 
Burmistrz Grodkowa, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Wód 
Polskich w Nysie. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . 
z 2020r, poz. 283 ze zm.) informuję, że akta sprawy można przeglądać, sporządzać z nich notatki i odpisy 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 
29 i mogą być udostępnione zainteresowanym w godzinach pracy urzędu (pokój nr 17). 

Uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 30 dni. 

W powyższym postępowaniu nie jest przeprowadzane postępowanie transgraniczne. 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się 
terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Grodków oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków i na terenie wsi Kopice. 
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