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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
WONS-OŚ.442.4.20 18.KK.9

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE
z dnia 24 czerwca 2020 r,
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 paźdz iernika 2008 r. o udostępnianiu informacj i
o środow i sk u i j ego ochronie, udziale spolecze.\stwa w ochronie ś rodow i ska oraz o ocenach
oddzialywania na środow i sko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w zw iązku z przekazaniem przez
Szwecję decyzji administracyjnej dla Gazociągu Baltic Pipe na Morzy Bałtyckim kończącej
procedurę oceny oddzialywania na środow i sko
ZA WIADAM1A SIĘ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Szwedzkiego z dnia 7 maja 2020 r., nr N2019/01313/BI stanowiącą pozwolenie na
budowę na sze lfie kontynenta lnym poza granicą terytoria ln ą Szwecji gazoc i ąg u do przesyłu gazu
ziemnego w tlumaczeniu na jezyk polski oraz szwedzki.
Decyzji

Rzą du

Z powyższym dokumentem, jak również szczególowymi informacjami dotyczącymi sposobu i
trybu wnoszenia odwoła'l , w przetłum aczeniu na j ęzy k polski i szwedzki, m ożna zapoznać s ię w
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Firiika 20, w godzinach pracy
urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i
Zawiadomienia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Stronę szwedzką
odwołanie w przedmiotowej sprawie będzie rozpatrywane przez Najwyższy Sąd Administracyjny.
Powiadomienie o złożeniu odwołania musi zostać dostarczone do Najwyższego Sądu
Administracyjnego na adres podany poniżej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od
wydania decyzji. Ponieważ decyzję wydano w dniu 7 maja 2020 r., powiadomienie o złożeniu
odwołania musi zostać złożone do Najwyższego Sądu Administracyjnego najpóźniej w dniu 7
sierpnia 2020 r. Preferowanymi językami w postępowaniu odwoławczym są szwedzki lub
angielski, natomiast dopuszczalny jest również język polski.
Najwyższy Sąd

Adres:
Tel.:
Email :

Administracyjny:
Dla przesyłek poniżej 2 kg : skr. pocztowa 2293, 103 17 Sztokholm, Szwecja.
Dla przesyłek powyżej 2 kg: Birger Jarls torg II , 111 28 Sztokholm
+46 8561 67600
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
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ul. Teofi la Firiika 20, 71-637 Szczecin tel.: 9143 -05 -200, fax: 9143 -0 5-20 1, e-mail:
sekretariat.szczec in@rdos.gov.pl , szczec in.rdos. gov .pII

