REGIONALNA DYREKUA OCHRONY ŚRODOWISKA WGDAŃSKU
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
RDOŚ-Gd-WOO.400 .58.2019.AT/ AJM.13

Gdańsk, dnia

Zpo

lg lipca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 131 w związku z art. 144 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postępowania administracyjnego (t.J. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.), w związku
z art. 7 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j . Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku zawiadamia strony postępowania administracyjnego, iż w dniu 27.07.2022 r. do tut.
organu drogą elektroniczną wpłynęło zażalenie , na postanowienie tut. organu znak RDOŚ-Gd
WOO.400.58.2019.AT/AJM.10 zawieszające postępowanie w sprawie o wznowienie postępowania
zakończonego postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.400 . 58.2019.AT.1 stwierdzającym iż
realizacja przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi
ekspresowej" przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2.12.2014 r. znak RDOŚ-Gd
WOO.4200.4.2013.AT.53, o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższej inwestycji, w części
uchylonej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.01.2016 r. znak DOOŚ
OAll .4200.44.2014.aj.18 i w tym zakresie orzekającą , w pozostałej części utrzymującą ww. decyzję
w mocy.
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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 przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 kpa: 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 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 1O, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Art. 131 Kpa: O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydal decyzję, zawiadomi strony.
Art. 144 Kpa: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie
przepisy dotyczące odwołań.
Otrzymują:

Strony postępowania na podstawie art. 49 Kpa.
Przekazuje się do upublicznienia:
1) strona internetowa RDOŚ w Gdańsku , http://www.gov.pl/web/rdos-gdansk/obwieszczenia
2) tablica ogłoszeń RDOŚ
3) Miasto Gdynia
4) Miasto Gdańsk
5) Gmina Kolbudy
Ą Gmina łukowo
(\.U Gmina Pruszcz Gdański
8) aa
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Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy unędem efektywnie, osmędnie i prośrodowiskawo
ul. Chmielno 54/ 57. 80-748 GdoMk, tel: 58 68 36-800, fax: 58 68-36-803, sek1eloriot.9don1k@rdos.gov.pl, www.gov.pl/web/ rdos-gdonsk

