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Warszawa,ani^08 listopada 2076 t.

U ry'TTEIIALNY DTTNBKT O R

ocHnoNv SnoDowISKA
D O OS-oal421,0.42.201, 6.o2.2

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie at. 49 ustawy z dntaJ4 ezerwc^ 1960 t.

kodeks po:tepowania adninistraryjnego

(D, U. z 2076 r., poz. 23, ze zm.), dalej: kpa, w zwtqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pzidzietnil<a 2008 t. o udostgpnianiu infornaii o irodowisku i jego ochronie, ud{ak spolecryristwa
w ochronie irodowiska rra<0

Qz.U. z 201'6 r.,poz.353, ze zm.),
strony postgpowania,2e postanowieniem z dtia 07J'1,2076 t.,

ocenach odd{afuwania na irodowisko

dalej: ustawa ooi, zawtadamjam

znak DOOS-oal421,0.42.2076.o2.1, Generalrry Dyrektor Ochrony Srodowiska uchylil w calo6ci
postanowienie Regionalnego Dyrektota Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnta
16.05.201,6 r., znak: WOO.4210.31.2015.KS.8 odmawiai4ce dopuszczetia LEGE ARTIS PRO

NATURA do udziaNa na prawach sftony w postgpowaniu w sprawie wydania decyzjt
o 6rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegaj4cego rr^ roqbudowie uliqt
Grud{qd<kii, na odcinku od skryTqowania q now7 u/. Poln4
w T ru ni u i umorzy\ postgp owani e pietwsze j ins tarici i.

do wl4cVenia projektowany'
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mo g4 zap oznat sip w
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IJrzpdzie Miasta Torunia

w siedzibie Miejskiego Zarzqd,t Dr6g w Toruniu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Dorgczenie postanowienia stronom postgpowania uwaza sig za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publicznego ogN.oszenia niniejszego zawtadomietia.
Wy'nrieszono w dniach: od

.......

.. do.......

Pieczgi urzgdu:

$rsdowiska
Srodowleko

Att. 49 IQa. Stony mog4 byi za:;riradamnne o decyzjach i innych czynnodciach organ6w administracii pubhcznei pnez
obwieszczenie lub w inny zwyczaiowo ptzylety w danei mieiscowo6ci spos6b publicznego oglaszania, ie|eL przepis szczeg6lny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie b4dl dorgczenie uwa2a sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Att.74 uSt. 3 ustawJt oof. Je2ehltczba stron postepowania o wydanie decyzli o drodowiskowych uwarunkowaniach pnektacza 20,
stosuje sig pnepts art. 49 Kpa.

Otzymujq:

1.

Strony postgpowania na podstawie art. 49 Kpaw ztnqzkw z att.74 wst,3 ustawl ooi.

