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Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), dalej kpa, w związku z 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.2013.1235 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione
odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 lipca 2015
r., znak: WOOŚ.4210.16.2014.MH.114, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie gazociągu Zdzieszowice - Wrocław D N I 000 MOP 8,4 MPa ok. 130
km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą:
Odcinek I- Brzeg - Zębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II- Zdzieszowice —Brzeg
o długości ok. 84 km” , nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest
konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Zawiadamiam również, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień
29 luty 2016 r.
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Art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościacli organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Art. 36 kpa. O każdym przypadku niczalatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.

