
       Kluczbork, dnia 11 maja 2016r. 
 
OŚ.6220.5.2016.AW 

 
OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA 
 

o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  

polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1311 O  
(DK 11-Kujakowice-Byczyna-granica województwa łódzkiego-Gola). 

 
 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 
23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m 
strony postępowania 

że  na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu 
wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, 
działającej przez pełnomocnika Pana Anouar Grati reprezentującego firmę „GRAMAR” Sp. z 
o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 1311 O (DK 11-Kujakowice-Byczyna-granica województwa łódzkiego-Gola) 
wydano postanowienie w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 
1235 z późn. zm.) nie przysługuje stronom zażalenie. 

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do 
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona 
może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy 
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125.   

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
  
 
 
                                                                                                        B U R M I S T R Z 
                                                                                                   mgr inż. Jarosław Kielar 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
Zamieszczono: 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku 
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia 
5. a/a  
  
                  


