
Łosice, dnia 08.08.2022 r. 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Łosice 

GNiOŚ.6220.5.12.22 

Obwieszczenie 

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 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na 

wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – 

Patków – Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina 

Łosice” 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach wpłynęły 

opinie tj. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach 

znak ZNS-711.13.2022.ZB z dnia 3 sierpnia 2022 r. oraz opinia Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim znak 

LU.ZZŚ.2.4360.234.2022.JB z dnia 4 sierpnia 2022 r. stwierdzające brak obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze w msc. Niemojki, 

Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice”. 

Z treścią opinii strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice parter, pok. 16 w godzinach urzędowania, tj. 

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gminalosice.pl i Biuletynie Informacji 

Publicznej www.losicegmw.e-bip.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice oraz tablicy ogłoszeń miejscowościach Niemojki i 

Patków. 



Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszego obwieszczenia. 

Z up. Burmistrza  

Sekretarz Miasta i Gminy  

/-/Małgorzata Łaska 


