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Zgodnie zart.10 § 1 oraz ań,49 ustawy z dnia 14 czenuca 1960 r. Kodeks pastępowania administracyjnego
Dz, U. z 2021 r. paz. 735 ze zm.), zwane1 dale.1 ustawą Kpa, w związku z arL 74 ust, 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r, a udostępnianiu informacli o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochranie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t j Dz U z 2021 r poz. 247 z poźn zm.), zwanej dalej
ustawą ooś,w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pzedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 58 na odcinku Kłodzko - Wrocław
(Magnice) odcinek realizacyjny ll Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu zawiadamia, ze pismem z dnia 23 sierpnia 2021 r.lnwestor, w odpowiedzi na pismo tutejszego organu
z dnia 13 sierpnia 2a21 r,, znak,. WOOŚ 420 47 2020 AMA25, odniosł §ię do zagadnień poruszanych
w trakcie konsultac.li społecznych,
Ponadto rnformulę, iż wnioskiem z dnia 9 wrz eśnia2021 r. (data wpływu: 9 wześnia2O21r,) Stowazyszenie
Pracownia narzecz Wszystkich lstot, zwróciło się do Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wrocławiu,
o dopuszczenle do udziału w przedmiotowym postępowaniu na podstawie ań. 44 ustawy ooś.Postanowleniem
z dnia 15 wześnia 2021 r, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławlu dopuściłStowarzyszenie
Pracownia nażecz Wszystkich lstot do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 58
na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny ll Ząbkowice Ślaskie - Łagiewniki Na ww
postanowienie nie pzysługuje stronom zazalenie.
Jednoczesnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa informu.lę iz tutejszy organ zebrał materiał dowodowy
w pzedmiotowe1 sprawie. Strony mogą brac czynny udział w kazdym stadium postępowania, mogą zapoznawac
się z ww. materiałem dowodowym w siedzibie Regionalnej Dyrekc.li Ochrony Środowiska we Wrocłavyiu, Al. Jana
Matejki 6, 50-333 Wrocław, w godzinach od B09 do 14a9 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania pod ww,

adresem" Strony chcące uzyskac wgląd do akt proszone są o wcześnielsze zgłoszenle takiego zamaru
telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat,wroclaw@rdos.gov,p|
ze wskazaniem proponowanej daty i godziny pzeglądania akt (od poniedziałku do piątku pomiędzy 899 _ 14a9).
Rozstzygnięcie kończące przedmtotowe postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niz po upływłesiednriu dni
od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą byc wnoszone w formie pisemnej pod ww.
adresem, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środkow komunikac.li elektronicznej pzez elektroniczną
skrzynkę podawczą tutejszego organu Organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wrocławiu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, ze z uwagi na koniecznosc
umozliwienia wypowiedzenia się stronom postępowania, co do zebranych dowodow i matertałów, tutejszy organ
nie ma możliwośclzałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu z dnia 23 marca
2a21 r,, znak: WOOŚ.ąZa.ąl.ZO20.AMA.16 i na zasadzie określone1w art. 36 § 1 ustawy Kpa informuje, iź sprawa
zostanie załatwiona do dnia 16 listopada2021r. Ponadto informuję, ze zgodnie z ań.37 § 1 ww. ustawy stronie
służyprawo do ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowlska za pośrednictwem tutejszego organu,
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia
jego udostępnienia w Biuletynie lnformacji Publicznej
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Obwieszczenie udostępnia się w Biuletynie lnformacji Publicenej na stronie RDOŚ wąWrocławiu
(www wrpe|aw, rdos.qov.p|)

