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ZAWIADOMIENIE

D ziaNajac na p odstawie:

- zrt. 49 ustawy z drira 14 czer:trca 1960 r. Kodeks postgpowania adrninistraryjnegl Pz. U. z 2013 t.,

poz.267),zwanej dalej I(pa, w zsriqzkuz art.74 ust. 3 i 87 ustawy zdria3 paLdzierntka 2008 t.

o adostgpnianiu infonnaii o irodowisku i jego ochronie, ud{ale spolecryristwa w ochronie irodowiska^01t!

o orrooih odd{alltwania na hudowiskt F)2. U. Nt L99, poz. 7227 ze zm.), zwanei dalej ustawa OOS,

za- v/ndamiam stfony,
- art. 38 i at. 85 ust. 3 ustawy OOS, zawtadamtam spoleczefstwo,

2e decyzja z .dtia 2g mzia 2073 r., znak Doos-ont.+202.2.201,3.Al- L0, 9.".":uhy
Dyrektor O.htory Srodowiska zmientl. decyzie Regionalnego Dyrektota Ochronv Srodowiska w

\X/arszu-ie z dria 31 patdztemka 2071, r., zttakz \7OOS-IL4202.2.2011'.TS, o Srodowiskowych

uwarunkowariacb, dla przedsigwzigcia polegajacego na badowie linii elektroenergeflcryy' 490 bV
Milosna - Sied.tce Ujr7ai,lw wedlug warianta III, ktorq Generalny Dyrektot Ochrony Stodowiska

decyzj+z drira M guin 2072 t., znak DOOS-oaI.4202.15.201'7.L8.57, uchylil w czg6ci i w tym

zakresie orzekN 
^w 

pozostat.ei czgiciuftzymaL w mocy.

Strony moga zapozna( sig z tre6ci4 decyziiw:
Urzgizie G--i Dgbe Wielkie,IJrzgdzie Gminy w Grgbkowie,TJrzgdzte Mieiskim w Halinowie,

rJngdzie GminyJakub 6w,IJrzgdzie Miasta i Gmina l{a\uszyn,IJrzgdzie Gminy I(oturi, Utzpdzie

G,miny Siedlce, Urzgdzie Miasta Siedlce, IJtzgdzie Gminy Sk6rzec, TJrugdzre Gminy Stanislaw6w,

Urzedzre Miasta Sulej6wek, I)tzgdzie Gminy Wi6niew, IJrzgdzie Gminy 7)buczyn, Regionalnej

Dryrekcji Ochrony Stodowiska w Warszawie i Genetalnej Dyrekcji Ochrony Stodowiska.

D)or€czenie ww. decyzji stronom twaLz sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego

obwieszczenia o iei wydaniu.

ww. decyzji or^z dokumentacja sptawy udostgpniana iest zgodnie

w DZIALE II ustawy OOS, pt. Udost1pnianie inforrnaii o irodowisku i jego

1i

Spoleczefistrvu ftesc
z zzsadami zawat|ymi
ochronie.

l7yruieszono w dniach :

Pieczgt urzgdu

Generalnego DYrektora-

Z'ca OYtekto{a L

0cen OddzialYwanta

Joanna

Art. 3g astaay OO!. Organ wla6ciwy do wydania decyzji podaje do publicznei wiadomoSci informaciE o wydanei decyzii

i o mo2liwoSciach zapoznaria sig z iej tredci4

A-tt. 74 ust. 3 ustaal'OO!.1eZeLliczb,a stron post€powania o wydanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowariach przektacza 20,

stosuie sig przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyinego'

4"t. 
'gS o.i. l'ntaryt OOS. Otg" *lu6.t*y do wydania de.yili " Srodowiskowych uwarunkowaniach podaie do publicznej

wiadom ^poznaria 
si7 z jej tre6ci4 onz z dokumentacja sprawy, w tym

z uzgod 6rodowiska oraz opiti otganu, o kt6rym mowa w art. 78.

All__EZ VI stosuje siq odpowiednio w przypadku zmnny decyzii o

6"odo*irko-y.h uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postgpowania administracyinego stosuie siE odpowiednio, 
-z

zas..ze1eniem, ze zgodp wyraza urNqcznt 
-.tro.ru, 

kton ztrozy\a wniosek o wydanie decyzii o 6rodowiskowych uwarunkowaniach,

lrrb podmiot, na kt6rego zostala przeniesiota decyzla o Krodowis

AtL--4 K1a. Strony moga byi zawiadamrane o decyziach i Pubhcztei ptzez

o,bwieszczenie lub w inny ooy.ruio*o ptzyiety w danei mieisc pis szczeg6lny tak

stanowi; w tych ptrypoaUin zu-iudt-ieru. b4di doryczent astu dni od dnia

publicznego ogloszenia.


