
Burmistrz Gminy Baborów     Baborów, dnia 18 listopada 2022 

ul. Ratuszowa 2a 

48-120 Baborów 

 

 

OBWIESZCZENIE 

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH   

 

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej ustawa Kpa oraz art. 33 ust. 1,  art. 73 ust 1 

i 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 

(Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029) , zwana dalej ustawą OOŚ. 

 

ZAWIADAMIAM 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr  AOS.6220.5.2022 z dnia 17.11.2022 dla 

przedsięwzięcia pn.: Przebudowie drogi powiatowej nr 12250 relacji Baborów - Sucha Psina na odcinku 

Baborów - Czerwonków na działkach o nr ewidencyjnych 420/20, 420/21, 46, 1469/1, 1469/2. 

 

Na wniosek z dnia 19 września 2022 r. Powiatu Głubczyckiego, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 

Głubczyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 12250 relacji 

Baborów - Sucha Psina na odcinku Baborów-Czerwonków na działkach o nr ewidencyjnych 420/20, 

420/21, 46, 1469/1, 1469/2.  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z  2019 poz. 1839), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na 

budowę, dla w/w przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

Stosownie do art. 64 przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Gminy 

Baborów wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na środowisko w/w inwestycji. Organy opiniodawcze; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Opolu , Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Państwowy 



Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach wydały opinię o braku potrzeby wykonania oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie 

ul.  Ratuszowa 2a,  w godzinach pracy urzędu Informacje o uprawnieniach wszystkich stron 

postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium 

oraz możliwości składania uwag,  zastrzeżeń  i wniosków. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym 

dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w  Baborowie: bip.baborow.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w  Baborowie przy ul. Ratuszowa 2a,  48-120 Baborów- pierwsze piętro. 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

        Z up. BURMISTRZA 

           Wiesław Kozyra 

        SEKRETARZ GMINY 

 

 

 

 

 

 

Osoba prowadząca sprawę 

Podinspektor Wiesław Cembaluk 

Tel. 77 403 69 19 

e-mail: wieslaw.c@baborow.pl 


