Warszawa, dnia

' ■1

2018 r.

Gen eraln y Dyrektor
O c h r o n y Śr o d o w isk a
DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.43

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 i\, poz.
1257), 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 środowiska ora\ o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś - zawiadamiam strony,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś - zawiadamiam społeczeństwo,
że na wniosek osoby reprezentującej Oddział GDDKiA w Krakowie, postanowieniem znak:
DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.42, udzielono wyjaśnień dotyczących treści decyzji z dnia 2 lipca 2018 r.,
znak: DOOŚ-DŚI.4200.28.2016.is.38, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
9 września 2016 r., znak: 0 0 .4200.8.2014.AK/ASŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa drogi ekspresowej N r S52 bielsko — Biała - Kęty —Andrychów —
Wadowice —Kalwaria —Glogoc^ów (t%w. Beskidzka Droga Integracyjna —BDI) od km 000+555 „Roboczy” do km
64+522”.
Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie:
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
Urzędu Miasta Sułkowice
Urzędu Miasta i Gminy Skawina,
Urzędu Gminy Lanckorona
Urzędu Miasta Kalwaria
Urzędu Miasta Wadowice,
Urzędu Miasta Andrychów
Urzędu Gminy Wieprz
Urzędu Gminy Kęty
Urzędu Gminy Porąbka
Urzędu Gminy Kozy
Urzędu Miasta Bielsko - Biała

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
ul. Rynek 8/9, 32 —400 Myślenice
ul. Rynek 1, 32 —440 Sułkowice
ul. Rynek 1, 32 - 050 Skawina
ul. Krakowska 473, 34 —143 Lanckorona
ul. Mickiewicza 7, 34—130 Kalwaria Zebrzydowska
pl. ]ana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice
ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychów
Wieprz 677, 3 4 - 1 2 2 Wieprz
ul. Rynek 7, 32 -650 Kęty
ul. Krakowska 3, 43 —353 Porąbka
ul. Krakowska 4, 43 —340 Kozy
pl. Ratuszowy 1, 43 —300 Bielsko - Biała

Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Społeczeństwu treść ww. orzeczeń oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie
z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, pt. Udostępnianie informacji o środowisku ijego ochronie.

Wywieszono w dniach
,

Pieczęc urzędu
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Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zastępca Dwektorajlepartam entu
Ocen O d d z ^ a r t i l ^ r ^ o w i s k o
dr inż. Patrycja Sarfagan

Otrzymują:
1) Strony - zawiadomienie w trybie arl:. 49 kpa - poprzez obwieszczenie w następujących urzędach: Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach, Miasta i Gminy Myślenice, Miasta Sułkowice, Miasta i Gminy Skawina,
Gminy Lanckorona, Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Miasta Wadowice, Miasta Andrychów, Gminy Wieprz,
Gminy Kęty, Gminy Porąbka, Gminy Kozy, Miasta Bielsko - Biała.

Art. 38 ustawy ooś Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooż jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustawy ooł. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją'sprawy, w tym z uzgodnieniem
dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art, 78.
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 lak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

