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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego i  wystąpieniu do organów 

opiniujących w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

Zgodnie z art . 10 § 1, w związku z art . 49, art.  61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Nr 98, poz. 1157 z późn. 

zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 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. z 2021r., poz.247 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1614 O Prudnik - Biała.”.  

 

Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku i jego 

załącznikami w Urzędzie Gminy Lubrza, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73 pokój nr 201, w 

godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500, oraz składać 

ewentualne zastrzeżenia i wnioski w powyższej sprawie, osobiście, przez pełnomocnika lub na 

piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@lubrza.opole.pl  

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 

ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Nr 98, poz. 

1157 z późn. zm.) zawiadomienie stron następuje poprzez niniejsze obwieszczenie, które 

podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie BIP 

urzędu Gminy Lubrza oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubrzy. 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia.  

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. Nr 98, poz. 1157 z późn. zm.) w związku z art. 64 ust. 1  

i 2 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 
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środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubrza wystąpił także                          

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na 

środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy  

nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych  

z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05.01.2022 r. 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         Wójt Gminy Lubrza     

                                                                                                           Mariusz Kozaczek 

 


