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Zawiadomienie 

poprzez obwieszczenie 

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017, 1257, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3, w związku z 

art. 71 ust. 1, 2  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 (Dz. U. z 2017, poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w 

dniu 28 stycznia 2019 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe 

Gospodarstwo Rybackie Krogulna, z siedzibą w Krogulnej- Skarb Państwa, z siedzibą przy ul. 

Stawowej 3, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień wydana została decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Krogulna Stawy-

Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej 

zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości 

Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie” 

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Ponadto Zgodnie z art. 127 a kpa 

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. 

 §  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3a 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 2017, poz. 1405) stroną postępowania o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się: 

 1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 

przedsięwzięcie; 
 2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; 
  3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 

  W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie 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 2018, poz. 2081) zastosowanie mają przepisy art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi zawiadomienie stron postępowania o 



czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób 

publicznego ogłaszania.  

 Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Pokój, jednak zasięg stron 

postępowania obejmuje miejscowości z gminy Pokój i gminy Świerczów, z uwagi na przebieg 

działki rzeki Młynówki. W związku z powyższym Organ o wszystkich etapach postępowania 

informował strony postępowania oraz społeczeństwo z gminy Pokój oraz gminy Świerczów.   

 Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 

ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z 

powyższy odwołanie od niniejszej za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój strony postępowania 

mogą wnosić od dnia  13.02.2019 r. do 26.02.2019 r.  

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach 

pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn. 8.00-17.00, wt-pt.-7.30-14.30). 
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