Gen eraln y Dyrektor
O c h r o n y Ś r o d o w is k a

Warszawa, dnia 02. 02. 2019

DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.8.2019.KCz.5

Z A W IA D O M IE N IE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., póz. 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
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania
na
środowisko
(Dz. U. z 2016 r., póz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,
że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.8.2019.KCz.4,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiesił postępowanie, wszczęte wnioskiem
Stowarzyszenia „Inicjatywa Wysoka” w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2018 r., znak:
WOOŚ.4210.23.2012.AMA. 149, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie drogi wojewódzkiej od wę^ła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi
wojewódzkiej nr 395 (rondo Zerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”.
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Urzędzie Miejskim Wrocławia, Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz w Urzędzie Gminy
Kobierzyce.
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00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kpa.
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.

