
WÓJT GMINY RUDNIKI 
         Rudniki, dnia 15.03.2022 
OŚZP.6220.1.2022 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie 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 o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zgodnie z art. 
49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Rudniki w toku postępowania, toczącego się na 
wniosek    Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A reprezentowanej 
przez Jacka Malmura- Grupa Inżynieryjna Protech Construction ul. Nowa 7, 42-700 Lubliniec 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. cyt. ”Przebudowa drogi gminnej nr 101036 O Nowy Bugaj-granica 
województwa śląskiego”. 
 

zawiadamia Strony postępowania: 

 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów 
przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. 

 o wydaniu w dniu 01.03.2022 opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 
(znak: PO.ZZŚ.5.435.172.2022.AC ) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

 o wydaniu w dniu 10.02.2022r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Oleśnie (znak: NZ.9022.4.9.2022.LŚ) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 o wydaniu w dniu 14.02.2022r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu (znak: WOOŚ.4220.46.2022AK) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

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

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do 
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również stron może 
żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy 
uwierzytelnionych odpadów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji        
w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W związku z powyższym 
informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy 
dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach, w godzinach urzędowania.  

 Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej, pocztą na adres: Urząd Gminy 
w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki; lub e-mailem na adres: 
gmina@rudniki.pl 

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni 
 
                 Wójt Gminy Rudniki 

                   /-/ Grzegorz Domański 
 



Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na: 

1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach, 
2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki, 

na okres od dnia 15.03.2022  do dnia 31.03.2022 
3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Starym Bugaju                          

i Nowym Bugaju, miejscowości Szarki, stronie BIP Gminy Krzepice, tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Krzepicach 

 
 
 
 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w……………………………….. 
w okresie od………………..do…………………………………… 

……………………………………… 
                       (podpis i pieczęć) 

 


