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Nr AiOS.7624/3/08/09/10

P E C Y Z J A

Na podstawie arl. I05 g 2 k.p.a. w zwiazku z art. 31 oraz 46a ust. 5 i ust.7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska ( t. j. Dz. U. z 2008 nr.25 poz.l50 - wersja
obowia_zujqca do 15.1 ] .2008r.) oraz w zwia_zku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostejmieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziaIe spoJeczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199
poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku GeneraInego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) z dnia I9.04.20IOr., znak: GDDKiA-O/Wa-P.2.1.d/400/172/2010, o umorzenie
post^powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje^ przedsi$wzi^cia polegajaeego na budowie obwodnicy Koibieli w ciaju drogi
krajowej nr 50 klasy GP,.

p o s i;i n a w i a m

umorzyc post^powanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzi^cia polegaja_cego na budowie obwodnicy KofbieIi w ci^gu
drogJ krajowej nr 50 klasy GP na odcinku od km 194+ 450 wg pikietaza istniej%cego ( w
sqsiedztwie wsi CzIek6wka w gminie Kotbiel) do km 206 + 276 wg pikietaza istniejqeego (w
sajsiedztwie wsi Rudzienko w gminie Kotbiel).
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Pismem z dnia 19.04.2010 r., znak: GDDKiA-O/Wa-P.2J.d/400/172/2010, Generalny
Dyrektor Dr6g Krajowych i Autostrad w Warszawie wnioskuje o umorzenie postejxwania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj?
przedsi$wzie_cia polegaja^cego na budowie obwodnicy Kofbieli w cia^u drogi krajowej nr 50
klasy GP.
Wniosekjw. GDDKiAjest nastepstwem wskazania, w wykonanyrn raporcie oddzialywania
na srodowisko (zgodnie z postanowieniem W6jta Gminy Kofbiel z dnia 07.01.2009 r., znak:
AiOS.7624/P/3/08/09 o obowia_zku sporzadzenia raportu), jako najkorzystniejszego
uwzgl^dniaj^cego nowo powstaie obszary Natura 2000 - innego przebiegu obwodnicy, niz
wariant dotychczas wskazany przez Inwestora tj. GDDKiA.
Ustalenia zawarte w wykonanym raporcie oddziaJywania na srodowisko stwarzaj^
koniecznosc uzupehiienia przez GDDKiA material6w srodowiskowych i ponowne zIozenie
przez GDDKiA stosownego wniosku.
Rozpatruja_c wniosek GDDKiA jw., W6jt Gminy Kolbiel uznai, iz w tym stanie sprawy, jak
r6wniez w zwiqzku ze zmianami wynikaja,cymi z cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
smszniejszym rozwia^aniem jest przychyIenie si? do wniosku GDDKiA i umorzenie
postejxwania, niz zastosowanie art.55 cyt. ustawy prawo ochrony srodowiska (wersja
obowiazuj^cado 15.11.2008r.).



Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Warszawie , ul. Kielecka 44 , 02 - 530 Warszawa, za posrednictwem W6jta Gminy
KoIbiel, wterminie 14 dni oddatyjej dor$czenia.

Otrzymuja;
1. GDDKiA wWarszawie

uI. Miriska25
03-80S Warszawa

2. W6jt Gminy Celestyn6w
ul. Reguck 3
05-430Celestyn6w

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
uI. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

4. Starosta Powiatowy w Otwocku
ul. G6rna 13
05-400 Otwock

5. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. KiIiriskiego 1
05-400 Otwock

6. Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6
00-695 Warszawa

7. A/a.

Informacja;
Niniejsze decyzja zostaje podana do wiadomosci publicznej przez zamieszczenie jej w
publiczme dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz$du
Gminy Kolbiel, wywieszeniejej na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w KoIbieli przy uh
SzkoInej 1 oraz przestaniejej do sortys6w poszczeg6Jnych miejscowosci Gminy Koibiel.


