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GBNBnaTNY DYREKToR
ocnnoNy SnoDowrsKA

D O OS-oaI.421 0.77 .2017 . ADK.S

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie ^tt. 49 S 1 ustawy z dnta 1,4 czerwca 1,960 r. Kodeks postgpowania

administraryjnegl Pz U. z 2077 r. poz. 1257) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnta 3

pai.dzietntka200S r. o udostgpnianiu infomaE'i o irodowisku i jego ochronie, ud{ale spolecqeistwa w ocbronie

irodowiska lrd<0 ocenacb odd{afuwania na irodowiskl Pz.U. z 201.7 r. poz.7405), dalej ustawa ooi,

zawladamiam, ze Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (dalej: GDOS), d,ecyzia z dnra 12

patdziernrka 201.7 r., znak: DOOS-oaI.421,0.17.2017.ADI{.4, odm6wil uchylenia swojej decyzjt

z dria 8 grudnia 2016 r., znak DOOS-oaI.421,0.1,1,.2016.ADI{.12. PowyLszym rozstnygnlgciem
GDOS uchylil w czgrici decyzie Regionalnego Dyrektora Ochtony Srodowiska w Bydgosz czy nt
5/2016 z dtiz 22 Iutego 2076 r., znak: WOO.421.0.16.2073.I<5.62, okre6lajaca 6rodowiskowe
uwarunkowatia rcahzacji pzedsigwzigcta pn: ,,Budowa linii tranwE'owi w$lui uliry Kujawskiel na

odcinku od ronda Kulawskiego do ronda Bernardyiskiego wraq q roVbudow4 ulic: Bemardliskiel, Kalawskiel,

Solskiego, Toruiskiel, IN/ojska Polskiego, Zboqow1 \ynek i prTgbudowa ulic prV/egfuch" i w tym zakresie

orzekN. co do istotf, 
^ 

w pozostz\ej czgici uftzymzl ja w mocy.

Z lue6ci4 decyzji strony post€pou/ania mog4 zapoznzC sig w siedzibie: Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,IJnpdzie Miasta
Bydgoszczy, Zarzqdzie Dr6g Miejskich i I(omunikacji Publicznej w Bydgoszczy Lub w spos6b
wskazany w 

^tt. 
49b \ 1 Kpa.

Dorgczenie decyzji staonom postgpowania ustaza sig za dokonane po uplywie 14 dni od
dnia, w kt6rym nast4pilo upublicznienie niniejszego zawtadomienia.

Upubliczniono w dniach: od ..... .. do.......

Pieczgi urzgdu:

Art. 49 $ 1 kpa: Je1eh, przepis szczeg6lny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynno6ciach organu

administracji publicznei mo2e nast4rii w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczaiowo
przyjptej w danei miejscowodci htb pnez udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowei
wla6ciwego organu administracji publicznej.

Art.49b $ 1 Kpa: Wprzypadku zawndomienta strony zgodnie 2afi.49 $ 1 lub art. 49ao decyziilub postanowieniu, kt6re podlega

zaskarieniu, na-wniosek strofly, organ, kt6ry wydal decyziq lub postanowienie, tiezwNocztie, ne p62niej nt w terminie trzech dni
od dnia otrzymatia wniosku, udostgpnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w spos6b i formie okre6lonych we wniosku,
chyba 2e (rodki techniczne, kt6rymi dysponuje organ, nie umo2liwiaf4 udostgpnienia w taki spos6b lub takiej formie.

Art, 74 ust. 3 pkt 2 ustawy oo6: Je2eli liczba stron postEpowania w sprawie uchylenia lub zmiann stwierdzenia niewa2no6ci,

stwierdzenia wygadnigcia decyzjr, o kt6rei mowa w pkt 1, lub wznowienia postgpowania w sprawie tej decyzii pnektacza 20,
stosuje sig przepis art. 49 Kodeksu postqpowania administracyjnego.

Otzymui4:

7. Strony postgpowania na podstawie art. 49 $ 7 kpaw zsviqzkuz art.74 ust. 3 pkt 2 u.rtawl ooi.


