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WOO.420.5.2022.ADS      Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), 

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa SG Zalesie – etap II”, w zakresie budowy 
stacji gazowej, pomiarowo – regulacyjnej Zalesie o przepustowości Q = 63000 Nm3/h
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także rozbiórki istniejącej stacji gazowej, pomiarowo – 
regulacyjnej Zalesie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca postępowanie zostanie 
wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 508 w Wydziale Ocen Oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po uprzednim 
umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 52-50-65-666
wew. 6044).

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..                                

Sprawę prowadzi: Anna Deczyńska - Sadowska
Telefon kontaktowy: 52-50-65-666 wew. 6044

Regionalny Dyrektor
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca/Pełnomocnik,
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. OO…. a/a.
Art. 74 ust. 3 UUOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego 
postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Art. 10 § 1 k.p.a. „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”. 
Art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej”.
Art. 49 § 2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.
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