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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 $ 7 oraz zrt.49 ustawy z dnlr. 14 czerwca 1960 r. - Kode/er ptslEpouarnd
adnini:lraryinego Q)2. C. z 2016 4 poz. 23 ze zm.), dalei kpa, w zwi4zku z ztt.74 ust. 3 ustawy
z drla 3 paidzremika 2003 r. o adostqpnianit inJ'orrua9ji o indoutisku i jego ocbnnie, d{ale spoleraei:ftta
u ocbmnie imdovitka oraio ocenath oddya$wania ru imdot isko (l)2. lJ. z 2077 4 poz. 1405 t.i.)' dalei
ustawa oo5, informujq,

ie rv

zrvi4zku z postqpowaniem odwolawczym od decyzii Regionalnego

Dyrektoa Ochrony Srodowiska rv Bialymstoku z dnia 18 maia 2018 t.,

zr-'a.k:.

'07OOS.4210.4.2017.PL, o irodo*-iskowJ'ch uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Prace na
linii E75 na odcinku Czvlew - Biall stok", stroflv mog4 sig zapozntt z aktami sPraw)' oraz

w'lpowiedzici co do zebranvch dowod6w i material6w oraz zgloszonvch i4dari.

Decyzia koicz4ct przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wcze6niei
nii po uplJ,rvie 7 dni od dnia dorEczenia ninieiszego zawiadomienia. N{aterial dowodowl'
4.stEpnv bgdzie v siedzibie (ieneralnej Dyrekcji Ochron.v Srodowiska, ul. Wawelska 52/5,1,
00-922warsz,rwa @ok6i nr 542), w dniach robocztch w godzinach 10.00 - 14.00, po uprzednim
uzgodnieniu terminu - tel. 22 36 92105, na zasa&ch okre6lonych w ogloszeniu Genetalnego
Dyrektora ochrony srodowiska z dntz 25 r.rlzi,. 2020 r. opublikowanym na stronie intemetowei
https: / /gdos.gor'.p1.
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Ahnl Jastnsra

I kpa ()1gany administracyi publicznci obowi4zanc s4 zapcwnit stronom czynnv udzial w kezdvm stadium postqPowano,
wldanicm dccyzii umriliwii im r4lxruicdzenic sic co do zcbran,vch dow<xiiw i matcrialow oraz zgbsz<my-ch 24darir
-\ft. -19 kpa: Srrony moga byi zawiadamiane 0 dccyzjach i inny'ch cz;-nn<fcrach organriw administracji publicznci przcz
obu,icszczcnic lub w inny ;r,:czalowo przyigq w rlanci miejscowoici spos<ib publiczncgo oglaszania, jcicli przcpis szczcgrilnl tak
stanowi; w nch pzvpadkach zawiadomienic bqdl d()(;czcnic uwaza sig za dokmanc po uplvwic cztcmastu dni od dfli-a
.\n-
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a przed

publiczncgo ogkrszcnia-

Jcicli ticzba str()n p()stEfowrnia o u,1'danic dccyzji o lrodowiskr>wych uwarunko*aniach. w spmwic
uchrlcnra lub zmianr, sruicrr}cnia nicwaTnoici. sruierdzcnia $rpinigcia tei dcclzii.l ub wznowicnra postgpowenr.r *'sprauic tlt
dccvzji przckracra 20, stosujc sig przcpis ert. {9 kpa.

