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ZAWIADOMIENIE

Na podstawi e art. 1.0 oraz 49 ustawy z dnra 1,4 czerwca 7960 r. Kodeks postgpowania

administmryjnesl QzU. z 201,6 r., poz. 23 j.t. ze zm.), dalej: Kpa, w zwi4zku z art.74 ust. 3 ustawlt 4
dnia 3 pa(d(emika 2008 r. o udostgpnianiu inforrnacli o irodowisku i jego ochronie, ud{ale spolecq,eristwa w

ochronie irodowiska oraqo ocenach odd{afiiwaruia na irodowisko Qz.U. z 20L6 r., poz. 353 j.t. ze zm.), dalej

ustawa ooi, dzlej: ustawa OOS, informuje, 2e w zwtpzku z post€powaniem odwolawczym

prowadzonym przez Genetalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska od decyzji Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dtia 22 lutego 2016 t., znak:

\7OO.4210J,6.201f..K5.62, okreilai4cej Srodowiskowe warunki reahzacji dla pzedsigwzigcia pn.:

,,Budowa linii tamwajowej wzd\aL ulicy I(ujawskiej na odcinku od ronda I(ujawskiego do ronda

Bemardyriskiego wraz z rozbadow4 ulic: Bernatdyriskiej, I(ujawskiej, Solskiego, Toruriskiej, Wojska

Polskiego, Zbozowy Rynek i przebudowquhc przyleglych", strony moga zapoznz( sig z materialem

dowodowym oraz wypowiedziet. sig co do jego tre6Ci przedwydaniem decyzji.

Decyzjakoncz4ca przedmiotou/e postQpowanie zostanie wydana nie wcze6niej nz po upli'wie
7 dni od dnia dorgczenia niniejszego zatindomienia.

MateriaN dowodowy dostgpny bgdzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
mieszcz4cei sie w \Warszawie przy uhcy Wawelskiej 52/54 (budynek Ministerstwa Srodowiska)

w dniach roboczych w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod
numerem telefonu 22 369l0 2L.

Wl'wieszono w dniach:

Pieczge urzgdu:

Att.74 t. 3 uttaaJt OOS: Je|elthczba stuon postgpowania o wydanie decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowantach przektacza 20,
stosuie si€ przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyinego.
Art. 10 Kpa: Organy administncji pubhcznej obowi4zane s4 zapewni6 sftonom czynny udzraN w ka2dym stadium postgpowania, a przed
wydaniem decyzji umo2liwii im wypowiedzenie sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgtoszonych i:,qdal'.
fut. 49 Kpa: Strony mog4 byi zavtiadarniane o decyzjach i innych czynno6ciach organ6w administracii publicznej przez obwieszczente
Iub w inny zwyczajowopflyj7ty w danei mieiscowo6ci spos6b publicznego oglaszania, jezeh przepis szczeg6lny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bqdi, dotgczenieuwa|a sig za dokonane po uplyrvie czternastu dni od dnia pubJicznego ogloszenia.


