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OSZK.6220.2.2022 
 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE 
o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 Zgodnie  z  art. 10 § 1 ustawy o Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
735 ze zm.), oraz art. 85 ust. 3 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 2021 r. poz. 247) 
 

zawiadamiam 
 o wydaniu w dniu 11.07.2022 r. decyzji nr OSZK.6220.2.2022 o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Sowin”.  
 
 Nniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nysie, są do wglądu w Urzędzie Gminy w Łambinowicach ul. T. Zawadzkiego 
29, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy.  
  
 W niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zawiadomienie 
stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub 
przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie podmiotowej właściwego 
organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,  
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń UG w Łambinowicach i sołectwie Sowin. 

          
        Z up. Wójta Gminy  
        /-/ Jerzy Rosiński  

         Sekretarz Gminy 
 
 
 
Umieszczone na tablicy ogłoszeń/BIP 20.07.2022 r. 
 
Zdjęte z tablicy ogłoszeń …………………………. 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 
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