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GENERALNY DYREKTOR , 
OCHRONY SRODOWISKA 
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ZAWIADOMIENIE 


N a podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 

administraqjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w zwi:tzku z art. 74 ust. 3 pkt 

2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu injormagl 0 frodowisku i jego ochronie, udiJaie 

spolecZe!lstwa w ochronie frodowiska oraz 0 ocenach oddiJatJwania na frodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2081 ze zm.), dalej ustawa oof, zawiadamiam, ze post~powanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci 

decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS

OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, zmieruaHcej 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:tcego 

na: rozbudowie drogi krqjow~j Nr 7 do parametrow drogi ekspresowl!J, na odcinku od km 225+100 do pocZqtku 

obwodniry PloilSka (km 295+700) wedlug wariantu 4/R, zreformowan:t w cz~sci decyzj:t Generalnego 

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

nie moglo bye zakonczone w ustawowym terminie. Przyczyn:t zwloki jest skomplikowany 

charakter sprawy. 

Zawiadamiam r6wniez 0 wyznaczeruu nowego terminu zalatwienia sprawy na dzien 

31 pazdziernika 2019 r. 

Ponadto informuj~, ze - zgodnie z art. 37 § 1 Kpa - stronie sluzy prawo do wniesienia 

ponaglenia. 

Upubliczniono w dniach: od .{),z,,{l.Y....?P.~~. do ................. . 


Z upowaznieni .
Pieczt;c urzt;du: 

0 0 

Generainego Dyrektora Oro any Srodowlsi\a 
Dyrektor 0 entu 

o •• Srodowisko 

Art. 36 Kpa: 0 kazdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiqzany zawiadomic 

strony, podajqc przyczyny zwloki, wskazujqc nowy termin zalatwlenia sprawy oraz pouczajqc 0 prawie do wniesienia ponaglcnia 

(§ 1). Ten sam obowiqzek ciqzy na organic administracji publicznej r6wniez w przypadku zwloki w zalatwieniu sprawy z przyczyn 

niezaleznych od organu (§ 2). 

Art. 37 § 1 Kpa: Stronie sluzy prawo do wniesienia ponaglenia, jezcli: 1) nie zalatwiono sprawy wterminie okrdlonym wart. 35 
lub przepisach szczeg6lnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynnosc); 2) postcpowanie jest prowadzone 

dluzej niz jest to niezbc:;dne do zalatwienia sprawy (przewleklosc). 

Art. 49 § 1 Kpa: Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, zawiadomienie stron 0 decyzjach i innych czynnosciach organu 
administracji publicznej moze nastqpic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo 
przyjc:;tej w danej miejscowosci lub przez udostc:;pnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
wlasciwego organu administracji publicznej. 

Art. 74 ust. 3 ustawy oos: Jezcli liczba stron postcpowania: 1) 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, 
2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia niewaznosci, stwierdzcnia wygasniccia decyzji, 0 ktbrej mowa w pkt 1, lub 
wznowienia postc:;powania w sprawie tej dccyzji przekracza 20, stosuje sic:; przepis art. 49 Kodeksu postc:;powania 
administracyjncgoo 
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Otrzymuj~: 

1. Strony post~powania na podstawie art. 49 § 1 Kpa w zwi~zku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy 001. 
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