
Warszawa, dnia A () sierpnia 2021 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ- WDŚZ00.420.12.2020.EW /M\V.22

(stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/Z00.420.31.2020.EW /MW)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 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

2021 r. poz. 247, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że Generalny

Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r., znak: DOOŚ-

WDŚZ00.420.12.2020.EW /MW.19, umorzył postępowanie w sprawie uzupełnia decyzji z dnia

14 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZ00.420.12.2020.EW /MW.10, odmawiającej

stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia

2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie międiJI{Jstemowego
gazociągu stanowiąl'egopołąl'zenie {Jstemówprze{Jłowyl'h Rzel'iJlpospolitf!jPolskiej i Republiki Litewskif!j wraz Z
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazoliąg RembelszciJlzna - Granica RP względem osób me

będących stronami postępowania.

Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14

dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Generalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Upubliczniono w dniach: od ,.?.~.,~.~,~!!.~',do ....~:p~:~.
Pieczęć urzędu i podpis:

Jrząd Miasta i Gminy IN Serocr-
Referat Gospodarki Gruntami

+auowania Przcstrzcnncqo i ROZWOJU

05-140 Scrock. RV!l('k 21

tel. 22 782~~ 'C;~
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 przyjęte] w
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronic podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.



Warszawa, dnia "0 sierpnia 2021 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ- \'V'DŚZ00.420.12.2020.EW /MW.21
(stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/Z00.420.31.2020.EW /]\IlW)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 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

2021 r. poz. 247, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że Generalny

Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r., znak: DOOŚ-

WDŚZ00.420.12.2020.EW /MW.18, odmówił uzupełnia decyzji z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak:

DOOŚ-WDŚZ00.420.12.2020.EW /MW.l0, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-

DŚI.4231.6.2017.mko.74, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie między!}stemowego gazociqgu
stanowiącegopołączenie !}stemów pr-;ze!}łowychRzeczypospolitęj Polskięj i Republiki Litewskięj wraz Z
infrastrukturą niezbędną dojego obsługi - gazociqg Rembelszczyzna - Granica RP.

Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14

dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Generalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Upubliczniono w dniach: od ..~~C?~:?:1f./do...}P~:.~~
Pieczęć urzędu i podpis:

Urząd MiClst" ; ~::,_:~V W Serocku
Referat Go;:,P'-::l,Jd,i Gruntrun]

Planowania Prz cs t: /erlllcgo i Rozwoju
05-140 S'~(c::k. Rynek 21

tel, 22 782 et, L{~~~J,.._
Z upoważnienia ,

Gencr2Ine~'o 1'11'-:, "n. :-j C :'II'·j'PI Srodowiska
_)\ (,; H)!- 1t::'.;:, -:--: .- '" f I

OCenOĆl(jZ;3~".\!ail~OWiskO

AnnJ?aSlńSka

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 przyjęte] w
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
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