Gen eraln y Dyrektor
O c h r o n y Ś r o d o w is k a
DOOŚ-OAII.4200.20.2014.aj.l4

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.),
zwanej 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.2013.1235 j.t. ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo,
że decyzją z dnia 15 lipca 2015 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.20.2014.aj.8, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9
lutego 2015 r., znak: ST-I.4210.1.2014.JT, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięcia ¡Dolegającego na budowie połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A-4 „Bochnia ”
Z drogą krajową nr 94, zgodnie z I wariantem lokalizacyjnym, i przekazał sprawę ww. organowi do
ponownego rozpatrzenia.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
Urzędu Miasta w Bochni oraz Urzędu Gminy w Bochni.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia o jego wydaniu.
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Wywieszono w dniach
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Pieczęć urzędu:

Art. 49 Kpi7. Strony m ogą 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 zawiadom ienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia
Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej
wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokum entacją sprawy, w tym
v. uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

