
$fi$$q}NAtN$ $ysHN{Js s{r{$sNy $n*w* $$ $ys}s*$stxy
RecroNalNl Drnuxc;a

Ocunoxy Snomwlsxl w Byocoszczr
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszez

Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczgd jednostki)
ania 

11.6- gat 20rer.

w oo.4210.6.20 I 7.ADS.29

Zawiesi( od 2l marca do 23 kwietnia 2019 r.

t^
tn)

Bydgoszcz, dnia 
f.'Dnarca2019 

r.

OBWIESZCZENIE

o udziale spoleczeristwa w podejmowaniu decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLajqc na podstawie art. 33 ust. 1,

w zwi4zlat z art. 79 ust. 1 ustawy z dfia 3 pafdziernka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddziatrywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia,

ze wpLytt$ wniosek Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy, w imieniu kt6rej

wystgpuje firma ABRAVA Sp. z o.o. z siedzibq w Swieciu, reprezentowanaprzez Pelnomocnika Pana Dawida

Domana z fvmy EKOMAN Sp. z o.o, z siedzib1 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 56 w Koronowie, od km 0+000

do km 4+300, powiat bydgoski, woj. kujawsko - pomorskie",realizowanego czg6ciowo w terenie zamknigtym

kolejowym, na dzialkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie okreSlonym w zal1cznkach graficznych

do niego dol4czonych.

Maj4c na uwadze, ze planowane przedsigwzigcie zalicza sig do kategorii przedsigwzigi mog4cych

potencjahie znaczqco oddzialywa( na Srodowisko, przyst4piono do przeprowadzenia oceny oddzialytvania

na Srodowisko, Organem wlaSciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy, a organem opiniuj4cym Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo2liwoSci zapoztania sig z dokumentacj4

sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 27 marca

do 23 kwietnia 2019 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

przy :ul. Dworcowej 81, pok6j numer 508, w godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicy ogloszefi w UrzEdzie

Miejskim w Koronowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atakae na stronie

internetowej - www,bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.
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