
Warszawa, dnia 2019 r.

Ministerstwo Środowiska 
Sekretarz Stanu

Małgorzata Go lińska

DOP-WOŚ.436.1.2019.MK.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 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 2018 r., 
poz. 2081), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze 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, nie mogło 
być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest wyłączenie się dotychczasowego organu 
prowadzącego postępowanie w sprawie - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przekazanie jej 
decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministrowi Środowiska.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 
13 marca 2019 r.

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

Pieczęć urzędu:

Art. 36 Kpa: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach 
szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki 
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej 
również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 49 Kpa: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej 
przez obwieszczenie tub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli 
przepis szczególny lak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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.



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


