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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnta 1,4 czerwc 1960 r. I(odeks post€powania
administtacyjnego @r. U. z 201'6 r. poz. 23 ze zm.), dalej r{pa, w zwrqzku z ar'. 74 ust. 3 ustawy
z drlja 3 pat'dzietntka 2008 r. o udostgpnianiu infotmacji o 6rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaLywaria na r(rodowisko (Dz. rJ.
z 2016 L poz.353), dalej ustawa ood,

zatitadamiam s tf ony pos tgpowania,
2e po rozpatflerilr zaialenia Stowatzyszenia Lege Attis Pro Natura z dnta 3 czetwca

2076 r na postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgosz czy z dnia
'l'6 maia 2016 \ znak: Woo .4210.30.2014.K5.26, postanowie niem z drua 77 paLdzienka 2076
r', znak: DooS-oAr.4210.30.2016.AN,.2, Generalny Dyrektor ochrony Srodowrska uchylil
zaskatzone postanowienie w calo6ci otaz dopuScil.stowarzyszenie Lege Artis pro Natura do
udzialu na ptawach strony w post€Dowaniu w sprawie wrydania decyzji o 6rcdov",iskowych
uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Now1 prybies drogi krajowa' nr 9/ - odcinek Trasy
ll/vhodni/, od Pl. DasTyriskiego do a/. GradTiqd<kie1 w Toruniz/,.

Z tteiciqpostanowienia strony postQpowania mog4 zapozna(.sig w siedzibie: Generalnei
Dyrekcji ochrony Stodowiska, Regionalnei Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy,r;",gdu
Miasta Torunia, Miejskiego Zatz4duDr6g w Toruniu.

Dorgczenie powyzszego postanowienia sttonom postQpowa nia uwaza sig za dokonane
po uplywie 14 dni od dnia pubJicznego obwieszczenia o jego wydaniu.
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ust' 3 ustawy oo5: Je2eli liczba stron postppowania o wydanie decyzjio 6rodowiskowych uwarunkowaniachptzekracza 20, stosuje sig przepis art. 49 Kpa.
Att. 49
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iach organ6w administracji publicznei

pfzepls spos6b publicznego oglaszaria, ie2eh

uply,wre otgczenie uwa2a sip za dokonane po
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ZA$TIADOMIENIE

Na podstawie att. 49 ustawy z dnia 74 czerstca 7960 t. I(odeks postgpowania
administtacyjnego @r. U. z 2016 r. poz.23 ze zm.), dalej I(pa, w zwr4zku z an.74ust. 3 ustawy
z dria 3paL'dzierntka 2008 r. o udostgpnianiu tnformacji o Srodowisku i jego ochronie, udzjale
spoleczeristwa w ochronie 5todowiska oraz o ocenach oddzialywaria nz drodowisko (Dz. IJ.
z 20'16 L poz.353), dalej ustawa ood,

zatiradamiam s tf ony pos tgpowania,
2e po tozpaftzeriu zazalenia Stowatzyszenia Lege Artis Pro Natura z dnta 3 czerwca

2076 r' na postaflowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgosz czy z dnia
16 mila 2016 4 znak: Woo .4210.30.2014.K5.26, postanowientern z dna 17 paldzientka 201,6
r'' znak: Doos-oAr.4210.30.2016.Atr .2, Generalny Dyrektor ochrony Srodowiska uchylil
zaskarzone postanowienie w caloSci otaz dopalctL .stowarzvszenie Lege Artis pro Natura do
udztal]u na ptarvach sttony w post€Dowaniu w sprawie uydania decyzji o Srodowisliowych
uwarunkowantach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Nowyt pr<ybiey drogt krEowel nr 9/ - odnnek Trasy
lYschodniel, od Pl. DasTyilskiego do u/. Grud.{qd<kiq' w Torwnit'.

Z ae1ci4postanowienia sttony postgpowania mog4zapozna(.sig w siedzibie: Genetalnej
Dytekcji ochtony Srodowiska, Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy,lJtzgdu
Miasta Totunia, Miejskiego Zatz4dta.Dr6g w Toruniu.

Dorgczenie powyzszego postanowienia stronom postgpowa nia uwaza sig za dokonane
po uplywie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jego wydaniu.
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ust' 3 ustawy oo5: Je2eli liczba stron postQpowania o wydanie decyzjio rirodowiskowych uwarrrnkowaniach
przektacza 20, stosuje sip przepis zrt. 49 Kpa.
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uplyrvie orgczenie uwa2a sig za dokonane po


