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ZAWIADOMIENIE 

Zgodnie z art. 157 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postcpowania 

administraryjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 t.j.), dalej Kpa, zawiadamiam 0 wszcz~ciu, wnioskiem 

Barbary Bluszcz reprezentowanej przez radc~ prawnego Wiktora Kotiuka, z dnia 16 kwietrua 

2018 r. skierowanym do Ministra Srodowiska, a nast~pnie przekazanym wg wlaSciwosci w dniu 

27 kwietrua 2018 r. do tutejszego organu, post~powania w sprawie stwierdzenia niewaznoSci 

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

OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, utrzymanej w mocy decyzj~ z dnia 11 wrzesnia 2017 r., znak: 

DOOS-DSII.4200.1 0.2017.EK, zmieruaJ~cej decyzj~ Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.JI, 0 

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

RoZbudowie dtVgi krcyowej Nr 7 do parametrriw drogi ekspresowe;; na odcinku od km 225+100 do pocZqtku 

obwodniry P/onska (km 295+700) wed/ug wan'antlt 4/R, zreformowan~ w cz~sci decyzj~ Generalnego 

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

Zawiadomienie uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dill od dnia, w kt6rym nas~pilo 
. . '" . d . . . d d' 2.. () 06 2 0" ~ upubliczruerue rurueJszego zaWla onuerua, q. 0 rua ... :. . .. ..... 0 "': 

Wywieszono w dniach: .(./?,~ , .'!..P.(I'. Y • . -: . . . •. 

Pieczf\!c urzf\!du: 

Art. 157 Kpa §1. WlaSciwy do stwierdzenia niewaznoSci decyzji w przypadkach wymienionych wart. 156 jest organ 
wyzszego stopnia, a gdy decyzja wydana zostala przez ministra lub samorz:tdowe kolegiull1 odwolawcze - ten organ. 
§ 2. Postf\!powanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci decyzji wszczyna sif\! na z:tdanie strony lub z urzf\!du. 
Art. 49 K,pa: § 1. Jezeli przepis szczeg6lny tak stanowi, zawiadomienie stron 0 decyzjach i innych czynnoSciach 
organu administracji publicznej moze nast:tpic w formie publicznego obwieszczenia, w innej fonnie publicznego 
ogloszenia zwyczajowo przyjf\!tej w danej miejscowosci lub przez udostf\!pnienie pisll1a w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej. § 2. Dzien, w kt6ryll1 nast:tpilo 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostf\!pnienie pisll1a w Biuletynie Inforll1acji Publ.icznej 
wskazuje si{: w tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie Infolmacji Publ.iczne,. Zawiadomienie uwaza 
si{: za dokonane po uplywie cztemastu dni od dnia, w kt6ryll1 nast:tpilo publ.iczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogloszenie lub udost{:pnienie pisll1a w Biuletynie Inforll1acji Publicznej . 
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