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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 par. 1 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 2020 r., 
poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że przed wydaniem decyzji w postępowaniu 
odwoławczym 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, strony mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, a także 
mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, w godz. 10-15. Z uwagi na 
epidemię wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się z dokumentacją może odbyć się jedynie po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 22 3692705) z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem. W tym samym czasie z dokumentacją może zapoznawać się jeden interesariusz.

Upubliczniono w dniach: od ……………… do ………………

Pieczęć urzędu:

Z poważaniem,

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Art. 10 § 1 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 49 Kpa: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej 
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli 
przepis szczególny tak 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.
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