
Warszawa, dnia 1..~ .07.2018 r. 
GENERALNY DYREKTOR 
OCHRONY SRODOWISKA 

DOOS-WDS/ZIL.420.66.2018.EU.5 


ZAWIADOMIENIE 

Dzialaj~c ,na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 
administraryjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), dalej Kpa, w zwi~zku z art. 74 ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informaq'i 0 frodowisku ijego ochronie, udiJafe 
spoleczeilStwa w ochronie frodowiska oraz 0 ocenach oddzjalywania na frodowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa oof, zawiadamiam strony post~powania, 
ze postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r., znak: DOOS-WDS/ZIL.420.66.2018.EU.4, 
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zawiesil post~powanie, wszcz~te wnioskiem Barbary 
Bluszcz, reprezentowanej przez radc~ prawnego Wiktora I<otiuka, w sprawie stwierdzenia 
niewaznosci decyzji Generalnego Dyrektor'a Ochrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2017 r., 
znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.jSz.25, utrzymanej w mocy decyzj~ z dnia 11 wrzesnia 2017 
r., znak: DOOS-DSII.4200.10.2017.EI<, zmieniaj~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 drogi krajowej Nr 7 do parametrOw drogi ekspresowe;~ na odcinku od km 225+100 do pocZqtku 
obwodniry Plonska (km 295+700) wedlug wanantu 4/R, zreformowan~ w cz~sci decyzj~ Generalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dr.tia 6 kwietnia 2012 r., znak: DOOS-idk.4200.57.2011.ew.21., 
do czasu prawomocnego zakonczenia post~powania s~dowo administracyjnego, dotycz~cego 
skargi na decyzj~ z dnia 11 wrzesnia 2017 r., znak: DOOS-DSII.4200.10.2017.EI<. 

Z tresci~ postanowienia strony post~powania mo~ zapoznac si~ w Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, 
Urz~dzie Gminy Wieczfnia I<oscielna, Urz~dzie Gminy Szydlowo, Urz~dzie Gminy Mlawa, 
Urz~dzie Gminy Wisniewo, Urz~dzie Gminy Stupsk, Urz~dzie Gminy Strzegowo, Urz~dzie 
Gminy Glinojeck, Urz~dzie Gminy Baboszewo, Urz~dzie Gminy Plonsk oraz w Urz~dzie 
Miejskim w Plonsku. 

Zawiadomienie uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia, w kt6rym nast~pilo 

publiczne obwieszczenie, tj. od dnia. (9. ...<7.1............... 2018 r. 

J. G. 01. 'lJ)1 f IIWywieszono w dniach . . ... . ............. . . ... . . 

Zup0\,.,ai ni:: 1ia 
Piecz~c urz~du Generaln~g, rekl<::"rt:..: . my Srodowiska 

Zast ca ~r~entu 
Ocen ziaiyw~ni~i r• . 3rodowisko 

dr ini. Palrycja Salagan 

art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy oo~: Jezeli liczba stron postr;:powania 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sir;: 
przepis art. 49 kpa. 
Art. 49 Kpa: § 1. Jezeli przepis szczeg61ny tak stanowi, zawiadomienie stron 0 decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej 
moze nasta,pic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwy czajowo przyj~tej w danej miejscowosci lub przez 
udost~pnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej. § 2. Ozier)' w 
kt6rym nasta,pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udost~pnienie pisma w Biuletynic lnformacji Publicznej wskazuje si~ w 
treSci tego obwieszczenia, ogloszenia lub w Biuletynie lnformacji PubLicznej. Zawiadomienie uwaza si<: za dokonane po uplywie cztemastu dni od 
dnia, w ktorym nasta,pilo publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszcnie lub ud()st~pnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej. 
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