
Warszawa, dnia ‘j  grudnia 2018 r.

Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.29

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 65 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 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. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dotyczącą 
postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 
29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo.

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 1 Kpa Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyłączył się od 
załatwienia powyższej sprawy. W przypadku wyłączenia organu, zgodnie z art. 26 § 2 pkt 1 Kpa, sprawę 
załatwia, w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 kodeksu, organ wyższego stopnia nad 
organem załatwiającym sprawę. W świetle przepisów art. 17 pkt 3 Kpa i art. 121 pkt 2 ustawy ooś, organem 
wyższego stopnia względem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest Minister Środowiska 
(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt: VII 
SA/Wa 333/10).

W związku z powyższym przedmiotową sprawę należało przekazać Ministrowi Środowiska.

Upubliczniono w  dniach: o d ..............................do

Pieczęć urzędu:

Art. 17 pkt 3 Kpa: Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone 
w pkt 1 i 2 - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich 
działalnością
Art. 25 § 1 pkt 1 Kpa: Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego 
kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art 24 § 1 pkt 2 i 3.

Art. 26 § 2 pkt 1 Kpa: W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia w okolicznościach przewidzianych w art 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego 
stopnia nad organem załatwiającym sprawę.
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. 65 § 1 Kpa: Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do 
organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie 
Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje 
się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 121 pkt 2 ustaw y ooś. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.



Otrzymują:
1 . Strony postępowania na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś.


