
Warszawa, dnia IZ lutego 2022 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ- \'<'DŚZ00.420.1 0.2020.EW /;\I\V21

(stary znak sprawy: DOOŚ-\'<'DŚ/Z00.420.26.2020.EW /M\'V')

ZAWIADOMIENIE

a podstawie art. 10 1 oraz art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. C. 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. . z

2021 r. poz. 2373, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu

dotyczącym wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska z dnia z dnia 23 sierpnia 2018 r., mak: DOOŚ-DŚ1.4231.6.2017.mko.74,

uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia

2017 r., znak: WOO ' -11.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa mi~diYD'stemowego ga'.:;p,iągu stanowiącego polC[czenie .!Jstemóll}

plzeij/ozryt'h RzeciYpospolit~j Polski~j i Republiki Litewski~j wraz Z infrastmktllrą niezb~dflą dojego obsługi -

gazociąg RembelsZ(;iY~la - Granica RP w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty spra-wy albo

umarzającą postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy,

zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Równocześnie informuję, że 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 2236921
05. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie

7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
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Art. 10 § 1 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgloszonych żądań.
Art. 49 §1 Kpa Jeżeli przepis szczególny rak 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 Publiczncj na stronic podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jcżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje si~ arr. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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