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OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE 
stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji kończącej 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  

Na  podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.,  dalej:  k.p.a.) w związku z 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1029) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 
w miejscowości Sowin”, zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy, umożliwiający 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

  Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo 
zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. 

W toku postępowania administracyjnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie 
opinią z dnia 14.04.2022 r. nr NZ.9022.4.20.2022.HW wnioskował o zwolnienie inwestora z obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie nr WOOŚ.4220.144.2022.AK z dnia 26.04.2022 r. 
stwierdzające, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Opinią nr WR.ZZŚ.4.435.29.2021.JP z dnia 26.05.2022 r.  Z-ca Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie stwierdził, że dla ww. 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
odnośnie planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice przy ul. Zawadzkiego 
29, 8-316 Łambinowice (w godz. od 7.30 do 15.30, pok. nr 1) w terminie 7 dni od dnia dokonania 
zawiadomienia. 

Ze względu na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej 
wiadomości przez zamieszczenie w na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
w Łambinowicach – www.bip.lambinowice.pl w zakładce ochrona środowiska – decyzje środowiskowe 
oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łambinowicach i w sołectwie  
Sowin. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
udostępnienia pisma w Biuletynach Informacji Publicznej. 
  

         z up. Wójta Gminy 
           /-/ Jerzy Rosiński 
wywieszono na tablicy ogłoszeń/BIP : 01.06.2022 r.          Sekretarz Gminy 
 
 
zdjęto z tablicy ogłoszeń:…………..……………………………………         
       
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 
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