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GnNBneTNY DYREKToR
ocnn.oNY SnooowrsKA

D O O S-oaII.4 200.22.20I 6.PD.2

ZAWIADOMIENIE

D ztalaj+c na pods tawie:
- art. 49 ustawy z dnia 1.4 czerwca 1.960 L Kod.ek postgpowania admini$rarljnego

Qr. U. z 201.6 1:., poz. 23, ze zm.), w zwi4zku z art. 74 ust. .3 ustawy z dnia 3 paldzt<:rntka 2008 r.
o udofigpniauia inJbrzaii o irodowitku i jego ochronie, ad{a/e tpolu'ryi$wa w othronie irodowitka oraq o ownach

odd{afuwania na irodtwitko Pr. U. 201.6 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustaw4 oo6, zattnadamiam sttony,
- art.38 i art. 85 ust. 3 ustawy oo6,zatiadamiam spoleczefstwo,

2e postgpowanie odwoLawcze od decyzji Regionalnego Dyrektota Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy z dnia 29 hstopada 2016 t., m 28/2016, znak: WOO.42101.4.2015.ADS.51, o odmowie
wydania zgody na rcalizacje pzedsigwziEcia polegajacego na budowie i e,6ploatag'i Fanryt lViatrowgl' ,J44)n",
&ladajacgf ig aaktlmalnie q 17 elektrowni wiatrowlch, o lacrye1 nvoqt qain$alowangi do 59,5 MItr/ wra< <
infrastruktur4 technic'ryq nieqbgdn4 do prawidlowego fankg'onowania, realiqowanegr w waiancie wniotkowanltm prqeq

Inwe$ora, cqelciowo w terenie VruknigtJn ko/g1'ow1tm, w obtqarqe i qakruie okreilon1n w qal4cryikach grafcryltch

dolqcryrych do wniotku, zostalo zakoncz:ote wydaniem decyzji.z dnia 25 wrzeirtta 2017 r., znak DOOS-
oaII.4200.22.20"1.6.PD.1., kt6t4 Generalny Dgektot Ochrony Stodowiska utrzyma\. \r/ mocy decyzjp organu
pierwszej instancji.

Sttony mogqzapozna6 sig z trclci4powyLszej decyzjiw Urqgd{e GninX Kilbwo Knilewkie, t}rry.d4e Gruinjt
Papawa Bhkapie, .Urqed71e Gnin-1 Unitlau, Regionalne1 D1rekji achronl Srodouhka w B1dgosqc44 Generalrc/

Dlrekii Ochroryt Srodowitka w lWarcqawie.

Dorgczenie ww. decyzji stronom twaLa sip za dokonane po uplywie 1.4 dni od dnia publicznego
obwieszczenia o jej wydaniu.

Spoleczefstrvu tte66 ww. decyzji
z zasadaml. zawattymi w DZI1,J,E
ijego ocbronie.

Wy'orrieszono w dniach

Pieczg(. utzpdu

oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest zgodnie
II ustawy OOS, pt. Udortgpnianie infonraii o irodawirku

,:ltpnv 
$rcciowig&a

ifimcr;lu
na $radowlsko

Art. 38 astawl OOS. Organ wla6ciwy do wydania decyzji podap do publicznei wiadomodci informacjE o wydanej decyzji
i o mo2liwo6ciach zapoznania sig z iei tteict4.
Art. 74 ust. 3 ustawl OOS.lei,el,Lczba stron post€powania o wydanie decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach przektacza2\,
stosuje sig przepis att. 49 Kodeksu postEpowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 attaw OOS. Orsan wladciwv do wvdania decvzii o 6rodowiskowvch uwanrnko'vaniach oodaie
do publicznej wiadomodci informacie o wydanej decyzji i o mo2liwo6ciach zapoznana sie z jei tre6ci4
onz z doktsrnentaci4 sprawy, w Lym z uzgodnieniem dokonanym z rcg1onoJoym dyrektorem ochrony drodowiska onz opiri4
organu, o kt6rym morva w art. 78.
Att, 49 Kpa. Strcny mog4 byi zawiadamitne o decyzjach i innych czynno6ciach organ6w administracii 1>ttbhcznel przez
obvrieszczenie lub w inny zwyczajowo pftyjery w danej miejscowodci spos6b put,licznego og\aszatia. je2eli przepis szczeg6lny tak
stanowi; w |ych pnypadkach zawiadomienie b4dZ dorgczenie uwa2a sig za dokonane po uplywie czterfla$tu dni od dnia
publ-icznego ogloszenia.




