Warszawa, 19-10-2020 r.

DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.13.2020.MKW.3

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j. ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 46a ust.
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.), dalej Poś, zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 15 października 2020 r.,
znak: DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.13.2020.MKW.2, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r., znak: DOOŚWDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB.1, zawieszające postępowanie odwoławcze od decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., znak:
WOOŚ-II.4200.15.2011.MW, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej
S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (pokój nr 540), w
dniach roboczych w godzinach 8:00 – 16:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny
wizyty pod numerem telefonu 22 36-92-105 (na zasadach określonych w ogłoszeniu
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2020 r., opublikowanym na
stronie internetowej www.gdos.gov.pl.), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie, Urzędu Miasta Zielonka, Urzędu Miasta Marki, Urzędu Miasta Kobyłka, Urzędu
Miasta Wołomin oraz Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni (tj. po 14 dniach od dnia
następnego) od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia ……………….. .
Upubliczniono w dniach: od ……………….. do ………………..
Pieczęć urzędu:
ANNA JASIŃSKA
Dyrektor Departamentu
Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko
/ – podpisany cyfrowo/
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.
art. 46a ust. 5 Poś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

