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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz art. 49

ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r.

—

Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
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 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze
od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 października
2015 r., znak: WOOŚ-II.4200.37.2014.TR, ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa
„n.st. Warsawji i ni. Konstanci,z

—

Kalwaia wraz e skryowaniern

nowego

prebieu drogi wojewódzkiej” nr 724

na odcinku

odranicy

Jeriorna do nowe,go prtebie,gu drQgi krajowej” nr 79 na terenie „gm. Góra
drogq 724 i planowana dro,gą 79, nie mogło być zakończone

wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2021 r.
Upubliczniono w dniach: od

do
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Pieczęć urzędu i podpis:

A4 Jasiska

Art. 36 Kpa 1. O kadym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych
organ administracji publicznej jcst obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwioki i wskazując nowy termin zalatwienia
2. len sam obowiązek ciąy na (zrganie admtnistraci public iLepWtIic W zypadku z”.yloki W załatwieniu sprawy
sprawy.
z przyczyn niezaicznych od organu.
Art. 49 Kpa Stmy mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny /wyczajo\yo przyjęty w danej miescowosci sposób publicznego ogłaszania, jecli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienic bądi doręczenie uwaś”a się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustany Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 935) Do postępowań administracyjnych \yszczęrych i niezakończonych przed dniem wejścia
niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym. z tym ze do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a96n ustawy zmienianej w art. 1.
—

Art. 74 ust. 3 ustany oośjezeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustany o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństiya iy ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyi;-ania na środowisko oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1936) Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, dla których przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie
określające zakres raportu O oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa iy ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1712) Do spraw wszczętych na podstawie Ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

