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ZAWIADOMIENIE

Na  podstawie   art.   54   §   4  ustawy  z   dnia   30   siepnia  2002   r.   -  Prj7%   o  j>oJ@o2"#.#  Przgć7  Jićzdć7#z.

Ć7Ć7z#.#.J/mŁł7.#/#Ż. Pz.  U.  z 2019 r. poz.  2352, ze zm.),  dalej  #J./Ź72#Ć7/Prć7, w związku z  art.  74 ust.  3  ustawy

z  dria  3  ptrź.dżHe;rrjri2L  2!NOs  r..   o   udof tępniayiiu  irifor77iarii  o   frodorishu  i  jeg!o   ochronie,  udę!iale   Połecęfeńftwa

w  ocbronie  frodorisha  oraę. o  ocenacb  oddżałyu/ania  na  środowlf k.o  Pz. U .  z Z016  r. poz. 353, ze z;rr+), daLś)

#j`/ż%# ooJ.',  zawiadamiam strony postępowania,  że Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska przekazał

do  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w Warszawie  skargę  na  decyzję  Generalnego  Dyrektora
Ochrony   Środowiska   z   dnia   10   kwietnia   2020   r.,   znak:   DOOś-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51,

uchylającą  w  części  decyzję   Regionalnego   Dyrektora   Ochrony  Środowiska  w  Katowicach   z   dnia

30 czerwca   2016   r.,   znak:   WOOŚ.4200.1.2015.AM.48,   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   dla

ptz.edśNęNŻ:+ęc:ia pod TLzrzNą: Budowa drogj ehpresowej S 1  od węvła „Kof vtouJy 11" w Myf łouhcacb do węz!ła „Sucby
Po/oA " w Bz.G/JĄz+Bz.Ć7/Ć/. i w  tym  zakresie  orzekającą  co  do  istoty  sprawy  lub  umarzającą postępowanie

organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą powyższą decyzję w mocy.

]ednocześnie  informuję,  że  -  zgodnie  z  art.   33   §   1a  %j-/Ć7g jzj>JĆz  -  jćżeTh  P-fźćpi-s  -śżićżególny

przewiduje,   że   strony   postępowania   przed   organem   administracji   publicznej    są   zawiadamiane
o  aktach  lub  innych  czynnościach  tego  organu  przez  obwieszczenie  lub  w  inny  sposób  publicznego

ogłaszania,  osoba,  która  brała  udział  w  postępowaniu  i  nie  wniosła  skargi,  a  wynik  postępowania
sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli

przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Wywieszono  w dniach:  od  ..................  do .........

Pieczęć urzędu:

Z upoważnienia
ktora Ochrony ŚrodowiskaGeneralnego D

Zastępc
Ocen 0 Z'awanl

ep,artamentu
na Srodowisko

dr Wioletta Ladno

Art.   54   §   4   ustawy   ppsa:   W   przypadku,   o   którym   mowa   w   art.   33   §    1a,   organ   zawiadamia   o   przekaźaniu   skargi   wraz
z  odpowiedzią na  skargę  przcz  obwicszczenie  w  sicdzibic  organu  i  na  icgo  stronic  intcrnetowcj  oraz  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w
dancj  micjscowości, p()uczając o trcści tego przcpisu.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosujc

się przcpis art. 49  Kodeksu p()stępowania administracyjncgo.

Art. 6 ust. 2 ustawy z  dnia 9 paździemika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu infomac].i o środowrisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz.1936):  I)o spraw wszczętych na podstawic ustawy zmicnianej w art.1, dla których przcd dniem wcjścia w życic. niniejszcj  ustawy

przcdłożono   raport   o   oddziaływaniu   przedsięwzięcia   na   środowisko   lub   wydano   postanowicnic   okfeślającc   zakrcs    raportu   o
oddziaływaniu prźedsięwzięcia na środowisko, stosujc się przcpisy dotychczasowc.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochrorie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowi§ko oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.

poz.1712):   1)o  spraw wszczętych  na podstawic ustaw zmicnianych w art.  1  ()raz w art.  3  i niezakońcż()nych przed  dnicm wciścia w życie
ninicjszcj  ustawy  stosuje  się pr%episy dotychczasowc.


