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         WÓJT GMINY  
48-231 Lubrza, ul. Wolności 73 

                woj. opolskie 

                                                                                                Lubrza dnia 18.02.2022r. 

V.6220.1.7.2022.ROŚ 

 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  

i materiałów przed wydaniem decyzji 
 

 
  Wójt Gminy Lubrza zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735, ze 

zm.) zwanej dalej kpa, w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2373, ze zm.) zwanej dalej ustawą 

ooś, zawiadamia strony postępowania, że zakończono gromadzenie dowodów  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

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

 

Informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji w powyższej sprawie. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 i 1a kpa informuję, że  
z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z : 
-  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
- zawiadomieniem – obwieszczeniem Wójta Gminy Lubrza o wszczęciu postępowania 
i wystąpieniu do organów opiniujących z dnia 05.01.2022 r., znak: 
V.6220.1.5.2022.ROŚ; 
-  stanowiskiem organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko:  

1. Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinią 
z dnia 24.01.2022 r., (data wpływu do tut. Urzędu: 26.01.2022r.), sygn. 
WOOŚ.4220.12.2022.AK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 

2. Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w 
Opolu z dnia 20.01.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.01.2022r.), sygn. 
GL.ZZŚ.3.435.8.2022.MO stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na 
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wyszczególnionych w opinii warunków;  

3. Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 
21.01.2022r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 27.01.2022r.), sygn. 
NZ.9022.4.2.2022.JK-H stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;  
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można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubrzy w Referacie Inwestycji, Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 73, pok. nr 201, od poniedziałku 
do piątku w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek od 700 do 1500  w terminie 5 
dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.       
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. Wolności 73, na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubrzy 
(www.bip.lubrza.opole.pl) oraz w rejonie planowanej inwestycji. 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie  
z dokumentacją będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem 
prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia 
akt (tel. 77/4074654). 
      Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski  
w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie.  

   
 
 
 

up. WÓJTA GMINY 

 
mgr inż. Wioletta Astramowicz-Ceglarz 
                 Sekretarz Gminy 
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