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ZAWIADOMIENIE
D zia\aj4c na pods tawie:

- art. 49 ustawy z dnta 1.4 cz:erwca 1960 r. Ifudeks postqpowania adrzinistraryjnegr P?.TJ. z 2076 r.,
poz. 23 j.t. ze zm.), zwanej dalej kpa, w zwrqzka z att. 74 ust. 3 ustawy z dnta 3 paidzietntka
2008 r. o udostgpnianiu informaii o irodowisku z' .jego ochronie, udryale spolecqeristwa w ocpronie irodowiska

oraqo ocenacb oddT1afuwania na frodowisko Qz.I-1. z 2016 t., poz. 353 ze zm.), zwanei dalej ustaw4 ooi,

zawiadamiam strony,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawl ooi, zawiadamiam spoleczefistwo,

ze postepowanie odwolawcze od decy:rji Regionalnego Dyrektora OchronLy Srodowiska
w Bydgoszczy trt 5/2016 z dnta 22Iutego 12016 r., znak WOO.4210.16.2013.K5"62, ustalaj4cei
Stodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa linii tranwEowej wTdlui uliEt

Kujaw:kig' na odcinku od ronda Kulawskiego do roiuda Bemardlfiskiego wraqqroqbudowq ulic,: Bemardjtfrskiel,

Kajawskiel, Soltkiego, Torufrskiy,If,/ojska Polskiegt, Zboqowl \ynek i prrybudowa ulicpl<lleglJch",

zostaLo zakoiczone wydaniem de<:yzji z dtia 8 grudnia 2011i r., znak:
DOOSoaI.4210.1L.2016.ADK.72, uchyla)qce'j zaskar2onq decyzjg w czg5ci i w tym zakresie

orzekajqcej co do istoty, a w pozostaNej czgiciutrzymvjqcej w mocy.

Strony mog4 zapozna( sig z tre6ci4 powyi:szego rozstrzygilgcia w siedzibie:
Genetalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislka, RegionaLrej Dyrekcji Ochronl, Srodowiska
w Bydgoszczy,Urzgdzie Miasta Bydgoszczy,Zarz4dzie Dr6g Miejskich i I(omunikacji Publicznej
w Bydgoszczy.

Dorgczenie ww. decyzji stronom u-wzza sig rza dokonane po uplywre 14 dni od dnia publicznego
obwieszczena o jej wydaniu

Spoleczefstwu tte56 ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest zgodnie
z zasadamizawaftymiwDZIN,F,II ustawl ooi,pt. Udostgpnianie inforruaii o irodouiska ijego ochronie.
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Art 38 ilstarlt 00i. Organ wla6ciwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomo6ci informacjg o wydanej decyzji
i o mo2liwofciachzrpoznznia sig z iej te6ci4
Att. 74 tst. 3 astauy oof: Je2ehhczba stron post€powania o *ydanie decyzli o irodowiskowych uwarunkowaniach przelaacza, ?-0, stosu;e si€ przepis
art. 49 Kodeksu postgporvania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 astary ooi: Organ rvtraSciwy do wydania decyzli o 6rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomo6ci infomacje
o wydanei decyzjii o mo2lir.vo6ciach zapozrnria. sig z jej tredci4oraz z dokumentacj4sprawy, w Lyrnz uzgodnieniem dokonanym z regionallym
dyrektorem ochrony 6rodowiska onz opiriqorgant, o kt6rym mowa w art. 78.
Ait. 49 k?a: Strony moga byi zarviadamiane o decyzjach i innych czynno6ciach organ6w administracji publicznej przez obwieszczenie lub w imy
zwycztiowo przyiaq w danej miejscowoSci spos6b publicznego oglaszzna, jeZeli przegis szczeg6lny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomienie b4dl dorgczenie uw a2a sig za dokonane po uplywie crztemastu dni od dnia publicznego ogtroszenia.
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