
                                                              OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)" wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 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. tj. 2016 r. poz. 353),  Zarząd 

Województwa Opolskiego 

                                                                informuje 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)" wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko. 

,,Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)’’ jest 

dokumentem, którego nadrzędnym zadaniem jest wytyczenie kierunków rozwoju systemu 

transportowego Województwa Opolskiego w trakcie okresu programowania 2014 – 2020 

oraz nakreślenie propozycji działań w perspektywie do 2025 roku. ,,Plan Transportowy 

Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)’’ stanowi podstawę do spełnienia 

warunkowości ex-ante w zakresie Celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego 

transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury 

sieciowej. Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena potencjalnego 

wpływu na środowisko skutków realizacji projektu „Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)"   

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w terminie od 22 lipca 2016 

roku do 15 sierpnia 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione 

zostaną bez rozpatrzenia. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, pok. 2 (od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego (www.opolskie.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej 

(http://umwo.opole.pl/bip/). 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do przedmiotowej sprawy : 
 

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

- ustnie do protokołu w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, pok. 2, w godzinach pracy 

Urzędu, tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dig@opolskie.pl lub przez platformę e-

puap. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

 


