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z 14.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 88 ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Pana Adama Herasimowicza, pełnomocnika inwestora
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie z 30.08.2019 r.
uzupełnionego 18.10.2019 (data wpływu do tut. urzędu 21.10.2019 r.) o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego
w ciągu drogi krajowej nr 15. Etap II, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Pragnę ponadto poinformować, iż Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie § 8 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do
odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom oraz określonych zadań, w związku z czym:
1. Urząd przyjmuje klientów w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od Al. Marsz. J.
Piłsudskiego w godzinach: poniedziałek - piątek 800 – 1500, po uprzednim umówieniu terminu
poprzez kontakt: e-mailowy: katarzyna.plochocka@uw.olsztyn.pl, sekrwin@uw.olsztyn.pl, bądź
telefoniczny: (89) 5232 697, (89) 5232 561.
2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy ePUAP
www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel
https://obywatel.gov.pl/ ePUAP.
3. Przy wejściu do Urzędu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie ustawione są skrzynki nadawcze
na składanie dokumentów.
4. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
Ponadto, zgodnie z art. 73 pkt 46 c ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparci w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 695) tut. organ zarządza bieg terminu ze względu na ważny interes publiczny i wyznacza stronom
termin 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, na składanie
w powyższej sprawie uwag i wniosków w formie pisemnej i elektronicznej do tut. Urzędu.
Ww. wnioski i uwagi zostaną przekazane do rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
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