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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Mając na celu realizację przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
obowiązku, wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (J.t. Dz. U.                 
z 2018 r. poz. 870), zgodnie z którym podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie,               
w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację 
o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim poniżej przedkładam przedmiotową 
informację. 

W 2019 roku do RDOŚ w Opolu wpłynęła 1 petycja mieszkańców przysiółka 
Wieszczyna w gminie Prudnik. Przedmiotem petycji była prośba o podjęcie działań 
zmierzających do powstrzymania realizacji inwestycji, wskazanej w projekcie decyzji 
o warunkach zabudowy nr ZPIU.6727.49.2019, planowanej w Dębowcu (gmina Prudnik)                
w granicach Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz w zasięgu obszaru Natura 2000 
Góry Opawskie PLH160007.

Sposób załatwienia petycji: poinformowano osoby składające petycję o działaniach 
podjętych przez RDOŚ w Opolu w ww. sprawie, tj. o przeprowadzonym postępowaniu 
administracyjnym i zajętym stanowisku na etapie uzgadniania projektu decyzji o warunkach 
zabudowy, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, tj. art. 60 ust. 1 oraz art. 53 
ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) i wydanym postanowieniu 
nr WPN.612.207.2019.MJ z 24 czerwca 2019 r. odmawiającym uzgodnienia przedmiotowego 
projektu decyzji. Podstawą odmowy było naruszenie zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 
1 rozporządzenia Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 
Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie, tj. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (…). (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33 z 2006 r., poz. 1135).

Odpowiedź na petycję zamieszczono na stronie internetowej tut. urzędu.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
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