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OEWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialzjqc na podstawie
art.73 ust. 1 i 74ust.3 ustawy zdnia3 pafdztenika2003 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku
i jqgo ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oruz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U.22016 r., paz.353 ze zm.) oraz art. 10 $ 1, 41 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U . z 2Affi L, poz. 23 ze zm"), zwanej dalej ustaw4
Koa.
zawrc"oafilta

wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia i2 wrze6nia 2016 r. (wplyw:
19.09.2016 r.), uzupelniony w dniu 10 pafdziernika 2016 r., z\oi,any przez Zarzqd Dr6g Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, kt6ry reprezentuje Pani Malgorzata Golenko z firmy Pas
Projekt Sp. z o.o. z siedzib4 w Nadarzynie, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia potregajqcego na rewitalizacji spoleczno * gospodarczej Starego

o

Etap I, realizowanego czqfciowo w ierenie zamkniqtym kolejowyrn, w obszarze i zakresie
okreSlonym w zalqcznikach graftcznych dolqczonych do wniosku.
Dodatkowo infonaujp o wystqpieniu z proSbqo opiniq, eo do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko do Pafsfwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Fordonu

-

w tsydgoszczy.
W zwiqzku
zgodnie z art. 10

z powylszym, w terminie 7 dni od dnia dorpczenia niniejszego zawiadomienia,
$ tr ustawy Kpa, strony postqpowania mog4 zapozna1 siE z dokumentacj4
przedmiotowego przedsigwziqcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511 (V piqtro), w godzinach 8oo-15oo, w dniach
pracy RDOS, po wcze5niejszym uzgodnieniu terminu i godzlny, pod nr telefonu 52 50-55-666
wew.6044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publieznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo
przyjqty, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz"rdos.gov.pl - w biuletynie inforrnacji
publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kp4 zawiadomierlfe d{Ydh postqpowania uwala sig za dokonane
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Ponadto informujp, iZ. zgadnie z art. 47 ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego
strony oraz i,ch przedstawiciele i pelnom,rcnicv rna.j4 obowiqzek zawiadomii organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W rczie zaniedbania tego obowiapku dorgczenie pisma
pod dotychczasowytn adresem ma skutek prawny.
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