
Warszawa, dnia l'3 lipca 2019 r. 

GENERALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 

DOOS-WDS /ZIL/Z00.420.66.2018.EU / mko.l 0 

ZAWIADOMIENIE 

N a podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post(powania administra~J.jnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w zwi~zku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

3 pazdziernika 2008 r. 0 udost(pnianiu informatJi 0 Irodowisku i jego ochronie, ud;dale spolecZe11stwa 

w ochronie Irodowiska oraZ 0 ocenach odd;da(ywania na frodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), 

dalej ustawa oof, zawiadamiam, ze Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, postanowieniem 

z dnia 29 lipca 2019 r., znak: DOOS-WDS/ZIL/Z00.420.66.2018.EU/mko.9, podj~l 
post~powanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji wlasnej z dnia 18 hvietnia 2017 r., 

znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, zmierua)ltcej decyzj~ Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.JI, 

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia polegaj~cego 

na: rozbudowie drogi krqjowf!j Nr 7 do parametrow drogi ekspresow~: na odcinku od km 225+ 100 do pocZtltku 

obwodniry Plonska (km 295+700) wedlug wariantu 4/R, zreformowanlt w cZ~Sci decyzj~ Generalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 6 kwietnia 2012 r., znak: DOOS-idk.4200.57.2011.ew.21. 

Z treSci~ postanowienia strony post~powania moglt zapoznac si~ w siedzibie: Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 

w Warszawie, Urz~du Gminy Wieczfnia KOScielna, Urz~du Gminy Szydlowo, Urz~du Miasta 

Mlawa, Urz~du Gminy Wisniewo, Urz~du Gminy Stupsk, Urz~du Gminy Strzegowo, Urz~du 

Miasta i Gminy Glinojeck, Urz~du Gminy Baboszewo, Urz~du Gminy Plonsk oraz w Urz~du 

Miasta Plonsk lub w spos6b wskazany wart. 49b § 1 Kpa. 

Dor~czenie postanowienia stronom post~powania uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 

dni od dnia, w kt6rym nastltpilo upublicznienie niniejszego zawiadomienia. 

Z upowaznienia . 
Upubliczniono w dniach: od .OA ..v.t..M:1 fdo................. . Generaine]o Dyrektora Ochrony odowiska 

Dyrektor Departa t
Piecz~c urz~du: Ocen Oddzialywania owisko 

Art. 49 § 1 Kpa: Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienic stron 0 decyzjach i innych czynnosciach organu 

administracji publiczncj mozc nast:wic w formic public:.mcgo obwicszczcnia, w inncj formic publiczncgo ogloszenia zwyczajowo 

przyj\;tcj w dancj miejscowoki lub przez udostr.:pnienic pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronic podmiotowej 
wlakiwego organu administracji publiczncj. 

Art. 49b § 1 Kpa: W przypadku zawiadomienia strony zgodnic z art. 49 § 1 lub art. 49a 0 decyzji lub postanowicniu, ktore podlega 

zaskarzeniu, na wniosck strony, organ, ktory wydal dccyzj~ lub postanowienie, niezwlocznie, nie pbzniej niz w terminic trzech dni 
od dnia otrzymania wniosku, udost\;pnia stronie odpis decyzji lub postanowicnia w sposob i formic okrdlonych we wniosku, 
chyba zc srodki tcchnicznc, ktorymi dysponuje organ, nie umozliwiaj't udostr.:pnic:nia w taki sposob lub takiej formic. 

Art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy oos: Jezeli liczba stron post"powania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia niewaZnosci, 
stwierdzcnia wygasni~cia decyzji, 0 ktorej mowa w pkt 1, lub wznowienia po~t"powania w sprawie tej dccyzji przckracza 20, 
stosujc si, przepis art. 49 Kodeksu post,powania administracyjncgo. 

Otrzymui:t: 

1. Strony post~powania na podstawie art. 49 § 1 Kpa w zwiqzku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustan:y ooi. 
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