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ZAWIADOMIENIE 

Warszawa, dnia 2 li sierpnia 2017 t. 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. pmwo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej />psa, w związku 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społcczciistwa w ochronie środowiska 0N1Z o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 j.t.), dalej 11stank1 oo.l', zawiadamiam sttony 
postępowania, że pismem z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: DOOŚ. 
OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.14, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skatgę na postanowienie Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 7, dnia 2 czetwca 2017 r., znak: DOOŚ
OAII.4200.34.2014/2015/2016.ev1.pd.11, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Śtodowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: 
WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego 
na b11dmvie dro,,gi eks;Jreso1111:j S-5 1/(J odti11k11 Korzctfrko (bez 111ęzla) - 111ęzel LF7tdmva IJ7rocla111 JWdl11g 
1vaticmt11 IC z korektq jego j)lzehieg11 1v ''!Jonie 11Jil!,/fco1void Psa(')I, przebiega etapowo ornz że nie 
zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Śtodowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: 
RDOŚ-02-WOOŚ--6613-1/86/09/10/ama. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 33 § 1a ppsa, jeżeli przepis s1.czególny 
przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane 
o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób
publicznego ogłaszania, osoba, którn brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczest11ikiem tego postępowania
na prawach sttony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie
do postępowania.
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Art. 54 § 4 pp.sw; W przypadku, o którym mowa �v rilUt i)r}J�ićAl�Hp-fN:l(j?BM\l�/fo�lllf"eka�uniu skargi wraz z odpowiedzi:\
na skargę przez obwteszczcntc w stcdz1b1e orgnnu 1 na· icgo strome mtcmctoweJ oraz w sposob 2wyc;r,a1owo przyg;ty w daneJ 
miejscow<»ki, poucz,1j,1c o treści t·ego przepisu. 
Art. 74 ust. 3 u.s·tany ooś: Jeżeli liczba stron posttpowania o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 
20, stosuje si, przepis art. 49 kodeksu postępowania administrncyjncgo. 






