
GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 24-03-2020 r.

DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48

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 
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 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie 
odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 
30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” 
w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, nie mogło być zakończone w 
wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność zmiany organizacji pracy w 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W związku z powyższym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznacza nowy 
termin załatwienia sprawy na dzień 29 maja 2020 r.

Upubliczniono w dniach: od ……………… do ………………
Pieczęć urzędu:

Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

ANNA JASIŃSKA
Dyrektor Departamentu
Departament Ocen Oddziaływania na 
Środowisko
/ – podpisany cyfrowo/



Art. 36 Kpa: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych 
organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy (§ 1). Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w 
załatwieniu sprawy 
z przyczyn niezależnych od organu (§ 2).

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. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.



Otrzymują:

1. Strony postępowania na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.
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