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Warszawa, 30 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735, ze zm.), dalej Kpa, w związku 2 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 (Dz. U. z
2022 r. póz. 1029), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji
Regionalnego 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 K^pno-A 1 na odcinku K^pno - granica województwa (^ wyłączeniem
obwodnicy Olesna) w wariancie 2B(v3) nie mogło być zakończone w wyznaczonym termmie.
Przyczyną zwłoki jest konieczność umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Generakiy Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje nowy termin załatwienia sprawy na
dzień 30 sierpnia 2022 r.

Ponadto Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że - zgodnie z art. 37 § l
Kpa - strome służy prawo do wniesienia ponaglenia.
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Art. 36 Kpa C) każdym przypadku niczałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany xawiadomic
strony, podając prxycxyny zwłoki, wskakując nowy termin załatwienia sprawy ora/' pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia (§
l), len sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 7. przycxyn
nienależnych od organu (§ 2).
Art. 37 § l Kpa Stronic służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: l) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub
pnepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie •/. art. 36 § l (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej
niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (pr/'cwlcktosc).
Art. 49 § l Kpa Jeżeli prxcpis sxcxegolny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej mo'/.c nastąpić w formie public/.ncgo obwics/'cxenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwycxajowo pr/'yjetcj w
danej miejscowości lub prze?, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli Ucxba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej dccy/'ji pr/.ckia.cy.a. 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


