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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz 49 ustaw)'' z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa iv ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak:
WOOS-II.4210.51.2017.AGZ.il, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6
realizowanego w ramach projektu „Prace na linii B-75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz ^ robotami
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pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów —Sadowne”, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym
terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Wobec powyższego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia
postępowania drugoinstancyjnego na dzień 31 grudnia 2018 r., a także informuję, że stronie służy
prawo do wniesienia ponaglenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
upublicznienie niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia
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art. 36 Kpa: § 1 . 0 każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić
strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn
niezależnych od organu.
art. 49 Kpa: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności,
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje
się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

