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. OEWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska vr Eydgoszczy, dzialajeyc na podstawie art.74 ust. 3 ustawy

zdnia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informaoji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeirstwa

w ockonie Srodowiska oraz o ocenach addziahywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

oraz art.: l0 $ 1, 36 i 49 ustawy z dnta 14 czetvtca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego

(Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4 Kpa,

zawiadamia

o zebraniu wszystkich dowod6w w sprawie, na wniosek z dnia 9 kwietnia 2015 r", bez sygnatury, uzupelniony

w dniu 28 kwietnia 2015 r., Gminy Miasto Rrodnica, ktarqreprezentuje Pan Andrzej Sawoszczuk, z fttmy

Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Fcznaniu, dascz1cej wydania decyzii o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia pn.: ,,Budowa obwodnicy miasta Brodnicy * etap II i III Trasy

Przemyslowej na odsinku od Ronda Warszavrskiego do uiicy Lidzbarskiej wraz z rozbudow4 ukladu drogowego

w ci4gu ulic: Nowej, Tulipanowej, iB Styeznia, Matejki, Michalowskiej iLitewskiej w Brodnicy",

realizawanego czqsciowo w terenie zamkniqtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym

w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

Strony na podstawie art. 10 $ I ustawy Kpa, mog4 zapoznad sig z dokumentacj4 niniejszego

przedsigwzigcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska ptzy ul. Dworcowej 81

w Bydgoszczy, pok6j 511, w godzinach 800-tr500, w dniach pracy RDOS oraz w terminie 7 dni od daty

otrzymania zawiadomien ia zgtosit, ewentualne zastrzeietia i wnioski.

R6wnoczesnie informujq, Ze ze wzglqdu na skomplikowany charakter procedury oraz koniecznoSi

powiadomienia. stron postqpowania o zebraniu wszystkich dowod6w, za&atwienie sprawy w trybie art. 35

ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego, nie jest mozliwe. Zawiadamium r6wnie2 a wyzruczeniu nowego

terminu zaLatwienia sprawy do dnia 2 styczniaz}l7 t.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci w sposob zwyczajowo przyiQty,

atakhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.- w biuletynie informacji publicznej Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Eydgosz*zy.

Zgadnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postQpowania vwaza sig za dokonane

po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
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