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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie att. 54 $ 4 ustawy z dnta 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu pr7,ed sqdani

adninistragtjnlni Qt.U. z 2016 t. poz. 718 ze zm.), dalej: ppsa, w zwt4zka z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 paidzienika 2008 r. o udostgpnianiu infornaq'i o irodowisku i jego ocbronie, ud{ak spolecVeristwa

w ocbronie irodowiska lra<0 ocenacb odd{afuwania na irodowisko Qz.U. z 201,6 r., poz. 353, ze zm.),

dalej: ustawa ooi, zawiadamiam strony postgpowania, 2e pismem z dtia 22.02.2017 t., znak:

DOOS-oaI.4210.1.1..2016.AD.1.7, Generalny Dyrektot Ochtony Srodowiska (dalej: GDOS)
przekazaN. do Wojew6dzkiego Sadu Administtacyjnego w \Warszawie skarg€ F.afala I{uskowskiego

na decyzje GDOS z dnta 8 gtudnia 2016 t., znak DOOS-oaI.4210.11.2016.ADI{.L2. Powyzszym

rozstrzygngciem tutejszy organ uchylil w czg6ci decyzje m 5/201,6 z dnia 22lutego 2076 r. (znak:

WOO.4210.16.201f..K5.62) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

okre6laj4c4 Stodowiskowe uwarunkowania rcahzacji przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa linii tramwqowel

w$luq ulic1t Kujaw:ki/ na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardltilskiego wraq q roVbudow4 ulic:

Bernardlfiskiy, Kajawskig', Solskiego, Toruriskigj, IX/ojska Polskiego, Zboiowl funek i prqgbwdowa ulic

pr7/egfich" i w tym zakrcsie otzekN co do istoty sprawy, a w pozostaN.ei czqiciuftzyma\ ja w mocy.

Jednocze6nie informujg, ze zgodtie z art. 33 $ 1,a ppsa, jezelt przepis szczeg6lny

przewiduje, 2e strony postgpowania ptzed organem administracji publicznej sq zawiadamtane

o aktach lub innych czynnoiciach tego organu przez obtiteszczenie lub w inny spos6b

publicznego oglaszatia, osoba, kt6n brala udzia\ w post€powaniu i nie wniosla skargi, a wynik
postgpowania s4dowego dotyczy jej interesu prawflego, jest uczestrrikiem tego postgpowania

n^ pnwach strony, lezeh przed rozpoczgciem tozpr^wy zlo2y wniosek o przyst4pienie

do postgpowatia.

Wy-rvieszono w dniach: od ..... .... do....

Pieczg(. urzgdu:

Srsdowiska

Art.54S4ppsa:Wprzypadku,okt6rymmowawart.33$la,orga.nzawtadamiaoprzekazantuskargiwrazzodpowiedzi4na
skargq przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej onz w spos6b zwyczayowo przylety w danej
miejscowo(ci, pouczaj4c o tre(ci tego przepisu.

Art. 74 ust, 3 astavy oo6, JeLeli liczba stron postepov/ania o wydanie decyzli o drodowiskowych uwarunkowaniach ptzekncza
20, stosuje sig przepis att.49 Kpa.


