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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie att. 54 $ 4 ustawy z dnra 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postgpowaniu prTed sqdami
adninistraryjrytmi @r. U. z 2018 r. poz. 7302 ze zm.), dzlej jako ppsa, w zwi4zku z art.74 ust. 3
ustawy z dria 3 paidziemtka 2008 t. o udostglpnianiu inforruacfi o imd.owisku i jego ochmnie, udryale
spoleclgristwa

w

ochmnie irodowiska ura<

po2.2087 ze zm.), dalei jako

0

ocenacb

odd{afuwania na imdowisko

@2. IJ.

z 2078 r.,

zawiadamiam strony post€powania, Le pismem z d111a
lBlistopada, znak: DooS-'wDS/ZoO.+20.82.2018.KN.13. Generalnv Dvrektor ochronv
ustawa ooi,

Postanowienie Genetalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23 wrze6nia 2019 r.. znak:
DooS-NrDS - 1o.420.82.2018.KN.5, st'urierdzaj4ce niedopu szczalno6(. zazaleina postanowienie
Regionalnego Dpektora Ochtony Srodowiska w Bialymstoku z dnia 30 kwietnia 2078 r., znak:

WOOS.420.23.2018.KW, nakLadaiqce obowi4zek przeprowadzetia oceny oddzia\ywatiz nz
6rodowisko w tamach postgpowania ptowadz4cego do wydania decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dia przedsigwzigcra pt.: ,,RoTbudowa drogi woywridikiel nr 676 od kn 8+904,92 do
km /0+/95,00 - ulica lYlad1slawa Raginisa w Biallmstoku od skrTyqowania qulic4Kasmierya lYielkiego
do gra

ni ry m ias ta wra < < i rfras tru ktu r4

te ch n i cqn4,,.

Jednocze6nie informuje, ze zgodrie

z

art. 33 $

1a

ppsa, jezeh przeprs szczeg6lny przewiduje,

2e strony postgpowania przed organem administacji publicznei s4 zawiadamiane o aktach lub
innych czynno6ciach tego organu przez obwieszczetielub w inny spos6b publicznego og\.aszaria,
osoba,

kt6rabn\a

udzia\ w post€powaniu

i nie wniosla skargt, a wynik postgpowania s4dowego
dotyczy iej intetesu Prawnego, jest uczestnikiem tego postgpowania fla pr^wach strony,
ie2eli
przed rozpoczgciem rozptawy z\ozy wriosek o przyst4pienie do postgpowaria.
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