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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 157 § 2, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.), 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 0 ocenM'h oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 t.j.), dalej ustawa ooś, w związku z wnioskiem Marka Hańko, Wiesława Hańko, Konrada 
Kopiczko, Szymona Ostrowskiego, Krzysztofa Tarasiewicza, Jacka Wysockiego, Kazimierza 
Iwanowskiego, Michała Cwikowskiego, Edwarda Swiderskiego, Jana Sobolewskiego z dnia 
18 stycznia 2020 r., zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 
3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na Budowie międzysyslemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz t  infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — 
gazociąg Rembelszęzyzpa -  Granica RP.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 41 kpa w toku postępowania administracyjnego strony 
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie 
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Art. 49 kpa. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 61 § 4 kpa. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące 
stronami w sprawie.
Art. 157 § 2 kpa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
Art. 74 § 3 ustam ooś leżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego 
postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


