\�arszawa,A? czerwca 2022 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
DOOŚ-WDŚ/ZlL.420.11.2022.1/.S.3

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 157 § 2 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. lJ. z 2021 r. poz. 735, 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. C. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam,
że wnioskiem Bartosza Radko z dnia 7 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku,

dalej RDOŚ w Gdańsku, z dnia 9 września 2019 r., znak:

RDOŚ-Gd

WOO.400.58.2019 .J\T.1, stwierdzającego, iż realizacja przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa Obu1odniry

Metropolii Trójmiefski(!j na paramelrach drogi ekJpresowrj' przebiega etapowo oraz nie zmieniły się
warunki określone w decyzji RDOŚ w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2014 r., znak RDOŚ-Gd
WOO.4200.4.2013.J\T.53, o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższej inwestycji, w części
uchylonej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2016 r., znak:
DOOŚ-OAII.4200.44.2014.aj.18 i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej czc;:ści utrzymującą
ww. decyzję w mocy.
Równocześnie informuję, że - zgodnie z art. 10 § 1 Kpa - strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie
w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy ul.
Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu

terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie
zu:stanic wydana nie wcześniej niż po upł ywie I 4 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Cpubliczniono w dniach: od{iv� _,_<;fi_.<.� do .....................
Pieczęć urzędu i podpis:

g"i\O� v\(l,OfWO/

GOA.ŃSKI
URZĄD GMINY PRUSZCZ
ul. Zakątek 1
83.000 Juszkowo
tel. 58 692 94 00
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Art. 10 § 1 Kpa Ori.,>any administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed W)tbni<.:m d<.:cyzji umożliwić im wypowi<.:dzenie si,; co do ZL'branych dmvod,,w i matcrial,,w ora, zgłos/.onych żątl:ui.
Art. 61 § 4 Kpa O wszczc,;ciu postc,;powania z um;:du lub na żądanie jctlncj ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby b,;:dącc
stronami w sprawie.
Art. 49 § 1 Kpa 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 przyj,;tej w
dan<.:j miejscowości lub przez udost,;pnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronic podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 157 § 2 Kpa l'ow,;powanic w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna sic,; na żądanie strony lub z um;du.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jcżdi liczba stron post<,:powania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego post,;:powania dotyczącego tej decyzji przekracza I O, stosuje si ,; art. 49 Kodeksu postc,;powania administracyjnego.

