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Szanowni Państwo 
Prezydenci, Burmistrzowie  
Wójtowie 

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 czerwca 2017r.  ustawy z dnia 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwracam  Państwa uwagę na fakt, że w myśl zapisów 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. 
2016 poz. 23), dalej Kpa,  jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o 
decyzjach i innych czynnościach  organu administracji  może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia , w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej 
BIP), na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

W związku z powyższym tut. organ wprowadza nowe zasady informowania stron o 
decyzjach i innych podejmowanych czynnościach, w postępowaniach, w których liczba 
stron przekroczy 20 tj.:

1. W postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia 2017r., 
1.1. o wszczęciu postępowania,  strony zostaną zawiadomione poprzez 

obwieszczenie wywieszone:
a) na stronie BIP  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Opolu;
b) na tablicach ogłoszeń: Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz  urzędu gminy, na terenie której 
planowane jest przedsięwzięci;

c) w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zostanie zawarta informacja o tym, 
że o kolejnych czynnościach i decyzjach organu, strony postępowania będą 
zawiadamiane, zgodnie z zapisami cyt. wyżej art. 49 Kpa, wyłącznie poprzez  
Biuletyn Informacji Publicznej  na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu.

1.2.  o kolejnych czynnościach i decyzjach, strony będą informowane przy 
wykorzystaniu  „nowej”,  wskazanej na wstępie możliwości tj.  wyłącznie 
poprzez BIP  na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu.

2. W postępowaniach będących w toku, tryb powiadamiania stron nie ulega 
zmianie, tzn. będzie dokonywany w sposób taki jak do tej pory.  



Informacja o powyższych zmianach została zamieszczona w   BIP na stronie www. 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Równocześnie wskazuję, że ustalenia dotyczące  zawiadamiania stron, wskazane w 
piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia   WOOŚ.074.353.2017.MP 
z dnia 1 czerwca 2017r. w związku z weryfikacją interpretacji zapisów art. 392 Kpa przestają 
obowiązywać.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie  na stronach www. 
Państwa urzędów oraz na tablicach ogłoszeń, załączonej do niniejszego pisma informacji 
(skan zawiadomienia). Informacja powinna być wywieszona długoterminowo.

Ponadto informuję, że w postępowaniach z udziałem społeczeństwa, podawanie 
do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 33 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 2017r., poz. 1405, ze zm.), będzie następowało na dotychczasowych zasadach, 
tj. w oparciu o przekazane  Państwu zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu, które zostaną następnie przez Państwa pracowników wywieszone na 
tablicach ogłoszeń urzędów gmin oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia i na 
koniec odesłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.
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