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DOŚ-III.7033.1.2021.JSz Opole, dnia  15 lipca 2022 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.) w związku z art. 362 ust. 2a ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z poźn. zm.) 

ZAWIADAMIAM

wszystkie strony postępowania o wniesieniu odwołania przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad od decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.06.2022 r. 
nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz – nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
obowiązek ograniczenia akustycznego oddziaływania na środowisko autostrady A4 na odcinku 
węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 127 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2021 r. poz. 
735 z poźn. zm.) odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do rozpatrzenia przez Ministra 
Klimatu i Środowiska. Stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z treścią 
odwołania oraz wgląd w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie 
organu, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, ul. Hallera 9, 45-867 Opole (budynek C, pokój 25), po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się pod nr 77 44 29 359, e-mail: dos@opolskie.pl.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2095 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, organ 
administracji publicznej może zapewnić Stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych 
dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 344) na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa 
w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub inny adres elektroniczny wskazany 
przez Stronę.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

  Manfred Grabelus

Data udostępnienia ww. obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej UMWO – 15.07.2022 r.
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