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ZAWIADOMIENIE
49 oraz ustawy z drria 74 czerwca 1960 r. - Kadrks
pos/glpowania adnini$raelotgo @r.C. z 201,6 r., poz.23 ze zm.) d^let Kpa,w ztxi4zku z
ust. 3
^rt.74
ustawy z dnia 3 paldziermka 2008 r. 0 dlslelb ia i infomaii o irodouisku i jego ochmnie, d{ale
tpolecryistwa w othronie imdouiska oraq o ocetach oddryallwania na imdowisko @2. lJ. z 2017 r.,
poz. 1405), dalej ustawa ooi, zawiadamiam sftofly postepowania, 2e wniesione odwolanie od
decyzji Regionalnego l)yrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z dn:ia 18 sierpnia 2017 r.,
znak: WOOS.421,0.24.201,6.DK, o 5rodowiskowych uwarunkowaniach dla ptzedsigwzigcia

Na podstawie

^rt.

36 otLz

^fi.

pn.,,Btdowa Inlermodalnego lYgTld Kon,.lnikaEjnego

w Biajnstoklr" nie moglo bye tozpatzone

w ustawow)'m terminie. Przyczyn4 zwloki jest koniecznori6 przeprowadzenia dodatkowego
postqpowania uzupclniaj4cego.

Zawiadzmu;r, r6wnic2
7

o ulznaczeni.u nowego terminu

zalatwierua sptawy na dzreri

btego 2020 r.
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rr,
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PicczEd urzgdu:

.\rt. 74 ust. 3 ,r/dr! loi. Jeieli liczba stron postgpowania: o

w1'danie decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowaniach,

w spmwie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia niewaino6ci, stwierdzenia w1'ga(niqcia decyzji, o kt6rei mowa w pkt 1,
Iub wzoowienia postgpowania w sprawie tej decyzji przekracza 20, stosuje sig przepis art. 49 Kodeksu postepowanla
administtacyjnego.

.\rt. lq Kpa. Stron) moga bvi zawiadamranc o decl,,jach t tnnrch czynnoicrach orgarow adrninisrraclr publiczne;
przez obwieszczenie lub w inny z*yczajowo ptzyjqty w danej miejscowo(ci spos6b publicznego oglaszania, je2eli
przepis szczeg6lnv tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie b4dl dorEczenie uwa2a sip za dokonaoe p<r
upll'u,re cztemastu dni od dnia publiczncgo ogloszenia.
,\fi. 36 Kpa. O ka2dym przypadku oiezalatwienia sprawy w tcrminie okre(lonym w art. 35 lub w przepisach

szczeg6lnych organ administtacji publicznej jest obowi4zany zarviadomit strony, podaj4c przyczyny zwloki

i wskazuj4c nowl'termin zalatwienia spra*1.

