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WOO.420.5.2022.ADS.5 Bydgoszcz, dnia 18 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38 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 2022 r. poz. 1029 j.t. - cyt. dalej jako 
„UUOŚ”)

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 18 maja 2022 r., wydana została decyzja znak: WOO.420.5.2022.ADS.3, umarzająca
w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa SG Zalesie – etap II”.

Decyzja ta została wydana na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Natalię Kordys – Klimczuk
i Pana Jerzego Heider z firmy GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się po uprzednim 
uzgodnieniu sposobu z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 52-50-65-666 
wew. 6044).

Dnia 19 maja 2022 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie 
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Upublicznienie nastąpiło od dnia:………………. do dnia: …………………..
Pieczęć urzędu:

Regionalny Dyrektor
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/-podpisano elektronicznie/

Art. 38 UUOŚ „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”.
Art. 85 ust. 3 UUOŚ „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje
do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także 
udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść 
tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko”.
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