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Warszawa,

2020

r.

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.262.2019.EK.1

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 54

administracyjnym (Dz.

pkt

1

4 ustawy z dnia sierpnia 2002 r. — Prawo o postębowaniu przed sądami
U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), zwanej dalej ppsa, w związku
art. 74 ust. 3
9

30

ustawy z dnia 3 października

społeczeństwa w ochronie

2008

środowiska oraz,

r.

o

udostępniania informacji

o ocenach

o

z

środowisku

jęgo

ochronie, udziałe

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,

poz.

2081 ze zm.), dalej zstawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że pismem, z dnia 27 stycznia
202 r., znak:x DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.262.2019.EK, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 października 2019 r., znak: DOOŚWDŚ/ZIL.420.213.2019.EK, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.35, o
znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20,
nadaniu decyzji własnej Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019
ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi
ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i
mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i
świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6” drogi S12 oraz watiant W4 z
przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74, rygoru natychmiastowej wykonalności.

r.,

z

art. 33 $ la ppsa, jeżeli przepis szczególny przewiduje,
Jednocześnie informuję, że, zgodnie
że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub
innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania,
nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego
osoba, która brała udział w postępowaniu
dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli
przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
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Art. 54 $ 4 ppsa: W przypadku, o którym mowa w
33 $ la, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na
skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w dancj
miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.
Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 pa.

Otrzymują:
1.

Strony postępowania na podstawie art. 54

$

4 ppsa w

związku

z

art. 74 ust. 3 ustawy

ooś.

uwarunkowaniach

