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1. JeZeli przepis szczegblny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnoSciach organu administracji publicznej
moZe nastapic w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjptej w danej miejscowo^ci
lub przez udost^pnienie pisma w Biuletynie informacji Publicznej na stronie podmiotowej wta^ciwego organu administracji publicznej.

2. Dzieri, w ktorym nastapiio pubiiczne obwieszczenie, inne pubiiczne ogtoszenie iub udostppnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej wskazuje sip w tresci tego obwieszczenia. ogioszenia lub w Biuletynie informacji Publicznej. Zawiadomienie uwaZa sip za
dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktdrym nast^pilo pubiiczne obwieszczenie. inne pubiiczne ogloszenie lub udostppnienie
pisma w Biuletynie informacji Publicznej.
Art. 75 ust 1 okt 1 lit. I) ustawv oo^: Organem wta^ciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionainy
dyrektor ochrony srodowiska - w przypadku przedsipwzipb, o ktorych mowa w pkt 4, dla ktorych wnioskodawc^ jest jednostka
samorz^du terytorialnego, dla ktorej organem wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji o ^rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zaleZny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890).
Art. 74 ust. 3 ustawv ooi: JeZeli liczba stron postppowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
stosuje sip przepis art. 49 Kodeksu postppowania administracyjnego
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/za dowodem dor^czenia/

ZAWIADOMIENIE
Dziataj^c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania

administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w zwi^zku z art. 75 ust. 1 pkt 1
lit. I) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na ^rodowisko (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdaiisku niniejszym zawiadamia stronv postepowania, iz w post^powaniu

dotycz^cym wniosku o wydanie decyzji o ^rodowiskowych uwarunkowaniach bez numeru z dnia
19.01.2018 r. (wptyw 19.01.2018 r.) dla przedsi^wzicia pn.: ,,Budowa ci^gu pieszo-rowerowego
wraz z trzema zatokami autobusowymi w miejscowosci Dtugie Pole", ztozony przez Inwestora
- Gmina Cedry Wielkie, zostata wydana decvzia znak RDO6-Gd-WOO.420.10.2018.IBA.5

umarzaiaca postepowanie iako bezprzedmiotowe.
Inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 300 obrb Cedry

Wielkie i 91/2, 29, 40, 61, 42, 45, 46, 48 ,49/1, 56, 55, 248/8, 248/5, 260/1, 98, 79, 75/10, 260/2,
80/7, 137, 80/11, 80/2 80/3, 81/2, 81/7, 81/6, 81/5, 96, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90/1, 71/2, 70, 71/1,

119 obr^b Dtugie Pole, gmina Cedry Wielkie
W zwiazku z powyzszym informuje si^, iz zainteresowane strony post^powania mog^

zapoznac si z jej trescia. w Wydziale Ocen Oddziatywania na Srodowisko Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Gdaiisku, ul. Chmielna 54/57, pok. nr 104, po wczesniejszym umowieniu
(np. telefonicznie).

Od decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 6rodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony 6rodowiska w Gdaiisku, wterminie 14 dnia od

daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa. Dor^czenie uwaza siQ za dokonane po uptywie 14
dni, liczac od nast^pnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Regionalny Dyrektor
Upubliczniono w dniach: oddoOchrony Srodowiska
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Przekazuie sie do upublicznienia:

1)strona internetowa RDO& w Gdaiisku,  http://www.gdansk.rdos.gov.pl

2)tablica ogtoszeh RD06 w Gdartsku
^) Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Ptayrtskiego 16, 83^)20 Cedry Wielkie

4) a/a


