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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 otaz 49 ustawy z dnra L4 czerwca 1960 t. Kodeks postgpowania administraryjnego

Qr. U. z 2077 r., poz. 1257 j.t.), dalej kpa, w zwi4zku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnta 3

paLdzierntka 2008 r. o udostgpnianiu infornaq'i o irodowisku i jego ocbmnie, ud{ale spolecryistwa w ocbronie

irodowiska oraqo ocenach odd{afitwania na irodowtsko QzrJ. z 201,7 r.,pot.1405 j.t.), dalej ustawa oo!,

zawradamiarrr, ze postanowieriem z drua 4 sierpnia 2017 r., znak: DOOS-oaI.421.0.17.ADK.1,

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wznowil postgpowanie w sprawie zakoiczonej swoi4

decyzjqz dnia B grudnia 2016 r., znak DOOS-oaI.4270.11"2O16.ADK.12,kt6ra,uchylil w czg6ci

decyzjg nt 5/2016 z dn:r- 22 htego 201.6 r., znak WOO.4210.16.2073.I<5.62, Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy okre51ai4c4 Srodowiskowe uwarunkowania

realizacji pzedsigwzigcia pn.: ,,Budowa linii tramw@owe1 w<dh/< ulic-y Kajawskig' na odcinku od ronda

Kujawskiego do ronda Berruardliskiego wraq q roqbudow4 ulic: Bernardliskiel, Krgawskiel, Solskiego,

Toruriskiy', IVE'ska Polskiego, Zboqow1 funek i prrybudowa illic pr1ylegbch" i w tym zakrcsre orzekl co

do istoty, a w pozostaNej czg1crutnymaL j4 w mocy.
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Art. 74 t. 3 pkt 2 z$atryt ooi: Jezelt kczba stron w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia niewa2no(ci, stwierdzenia
wyga6nigcia decyzii o drodowiskowych uwarunkowaniach lub wznowienia postgpowania w sprawie tej decyzii ptzektacza 20,
stosuie sig przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
Att. 49 k?a: Strony mog4 byt. zawiadamtar'e o decyzjach i innych czynnodciach organ6w administracii pubhcznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo pnyjgty w danei miejscowo6ci spos6b publicznego oglaszania, je2eli przepis szczeg6lny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie b4dl dorgczenie uwaZa sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia
publicznego ogloszenia.
Att.36 k?a. O ka2dym przypadku niezalatwteria sprawy w terminie okre(lonym w art. 35 iub w przepisach szczeg6lnych organ
adtninistracii publicznej fest obowi4zany za.wiadomit strony, podaj4c przyczyny zwloki i wskazui4c nowy termin za\atwrenia
spfawy.


