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OBWIESZCZENiE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
art. 33 ust.

I, w

zwiqzku

z

art. 79 ust. 1 ustawy

z

w

dnia

Bydgoszczy, dziataiqc

3 pafldziernika

na podstawie

2008 r. o udostgpnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia.
2e

w dnitr 29 marca2016 r., wptynql wniosek (uzupelniony: 14.04.2AM r.), Zarzqdu Dr6g Miejskich

w Grudzi4dzu, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul. Droga tr-qkowa do ul. Paderewskiego",
realizowanego czgsciowo

w terenie zamknigffm kolejowym, w

w zalqcznikach grafrcznych dol4czonych

obszarze

i

zakresie okre5lonym

do wniosku.

Maj4c na uwadze, ze planowane przedsiqwziqcie zalicza sip do kategorii przedsiEwzipd

mogqcych znaczqco oddzialywa|

na

Srodowisko, przyst4piono

do

przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko. Organem wla6ciurym do wydania decyzjiw tej sprawie jest Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska

w

Bydgoszczy,

a

organem opiniuj4cym Paristwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Grudzi4dzu.
Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych

z

dokumentacj4 sprawy, skladania uwag

w terminie od i4

listopada do

i

wniosk6w

w formie

5 grudnia 2016 r., w
i

zapoznania

pisemnej, elektronicznej

i

siE

ustnej,

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszc4,przU ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511,
pracy RDOS, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu

o mozliwoi;cr

w

godzinach 8*-15oo, w dniach

godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666 wew

6052.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci

w

spos6b zvvyczalowo

przyjety, atak?e na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

z

up.

Dyrektora

Octrony

Bfdgoszczy

Naczelnik

ha $rodowisko
Zcljgto z tablicy ogloszeri
(pieczg6 jednostki),

dnia

2016r.

podpis osoby odpowiedzialnej.
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