Gen eraln y Dyrektor
O c h r o n y Ś r o d o w isk a
Warszawa, 1% OA. 2018 r.

DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środoiviska ora^ o ocenach oddziaływania na środoivisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), dalej ustawa
ooś, zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.DK,
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Wschodniej Obwodnicy
Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węsęeł „Drewnica” f c wę%łem)
na dr. S8 —do km ok. 3+600, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy
ooś, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie
warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia.
Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam, że ww. odwołanie nie mogło być
rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest zmiana stanu prawnego i konieczność
uzyskania uzgodnienia organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych. Zawiadamiam również,
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 16 marca 2018 r.

Wywieszono w dniach
Pieczęć urzędu

art. 36 § 1Kpa O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy'.
art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
art. 106 § 2 Kpa Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia
z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził
wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

