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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. "l O § l oraz art. 49 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 t. póz. 735, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 t. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2022 r. póz. 1029), dalej ustawa ooś, 2awiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu
odwoławczym od decyzji Regionakiego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20
sierpnia 2021 r., znak: WOOS.420.2.2.2019.ES.90, określającej środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S 11 Kępno-A 1 na odcinku Kępno — granica
województwa (^ wyłączeniem obwodnicy Olesna) w wariancie 2B(v3) zgromadzony został cały materiał
dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłane
pismem Generakiego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Równocześnie informuję, że sttony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem
decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
2głos2onych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, rrdeszczącej się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w
godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu tenninu pod numereni telefonu 22 369 21
05. Decy2)a kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

UpubUczniono w dniach: od . .................... do

S\\i6^.^ ^>'<<<? ^^^ V^€\
^ V^u<(i3oo^v<^ _A^^^^.„^. zi

URZ^D MIEJSKI GŁm^pgS^rA Genera]n^^3aod"iska
46-20^0 Kluczbork lo\?'<l")^J'^' Ocen Oddziaływania Środowisko

Art. 10 § l Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 § l Kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej może nastąpić 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.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administca.cyjnego.


