
 

GK.6220.16.2013                                                                               Namysłów, 21.07.2014 r. 

 

D E C Y Z J A  

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole z dnia 

09.07.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.07.2014 r.) o uchylenie decyzji ostatecznej 

Burmistrza Namysłowa z dnia 04.11.2013 r. Nr GK.6220.16.2013 stwierdzającej brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

„Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią 

kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 

w km 85 + 775 w m. Kamienna” 

orzekam 

uchylić ostateczną decyzję Burmistrza Namysłowa z dnia 04.11.2013 r. Nr GK.6220.16.2013 

stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu 

nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu 

drogi krajowej nr 39 w km 85 + 775 w m. Kamienna”. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 15.07.2014 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole o uchylenie decyzji 

ostatecznej Burmistrza Namysłowa Nr GK.6220.16.2013  z dnia 04.11.2013 r. stwierdzającej 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

„Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią 

kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 

w km 85 + 775 w m. Kamienna”. 

Inwestor prośbę swą uzasadnił tym, iż w obowiązującej decyzji nie zostały ujęte 

wszystkie działki na których będzie realizowane przedsięwzięcie.  

W związku z powyższym w dniu 11.07.2014 r. inwestor tj. GDDKiA w Opolu 

wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z treścią art. 155 kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła 

prawo, może być w każdym czasie uchylona przez organ administracji publicznej, który ją 

wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za 

tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1182654:part=a155:nr=1&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1182654:part=a155:nr=1&full=1


 

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpią przesłanki 

negatywne, o których mowa w przywołanym przepisie, art. 155 kpa, należało orzec jak  

w sentencji. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 K.p.a. – 

informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Obwieszczenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu 

prowadzenia inwestycji.  

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ Krzysztof Kuchczyński 

 

http://www.bip.namyslow.eu/

