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DOOŚ-oaI.4210.18.2013. ADK.22

Warszawa, 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § l oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., póz. 267 ze zm.), dalej Kpa, informuję, że w związku
z postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.06.2013 r, znak:
WOOŚ.4200.5.2013.AH-50, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską", strony mogą
zapoznać się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści przed wydaniem
decyzji.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i wnioski
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 52/54 (budynek Ministerstwa Środowiska) w
dniach roboczych w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu 22 3691021.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Jednocześnie na podstawie art. 36 oraz 49 Kpa zawiadamiam, że odwołania od ww. decyzji nie
będą mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter
sprawy. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31
sierpnia 2014 r.
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Art. 10 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 zgłoszonych żądań.
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. 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.


