
 

Wąsosz, dnia 09.03.2023 r. 
BI.6220.1.2023 

ZAWIADOMIENIE 
o zakończeniu postępowania  

 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 2000 ze zm.) 
zawiadamia się 

 
o zakończeniu prowadzonego na wniosek TITAN LESZNO Sp. z o.o. działającą w imieniu Gminy Wąsosz, postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: 
 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120114D, odcinka drogi gminnej nr 120142D oraz odcinka drogi gminnej nr 
120175D relacji Czarnoborsko-Wiewierz. 

 
W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z 

art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu – Referacie Budownictwa i 

Inwestycji, w pokoju nr 18. 
Postępowanie prowadzone było na zasadzie określonej w art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z § 3 
ust. 1 pkt 62 korespondującym z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

 

Dla przedsięwzięcia: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze Postanowieniem nr 5/23 (ZNS.9022.4.3.2023.MW) z dnia 

03.02.2023 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
2.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Opinią nr WOOŚ.4220.68.2023.CC.3 z dnia 08.03.2023 r. 

nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie opinią nr 

WR.ZZŚ.2.4901.6.2023.RG z dnia 31.01.2023 r. nie stwierdził  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Wobec powyższego organ nie stwierdził potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i kończy postępowanie administracyjne w sprawie. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 2000 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu w siedzibie Urzędu - 
Referacie Budownictwa i Inwestycji, w pokoju nr 18. 

Strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszego pisma. Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują – strony postępowania: 

1. TITAN LESZNO So. z o.o. – działający w imieniu Gminy Wąsosz, 
2. Ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym stosuje się art. 49 KPA – zawiadomienie stron o 

decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 
Wąsosz bip.wasosz.eu – podstawa prawna 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 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

3. a/a. 
 


