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OBWlESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie

art. 73 ust. 1 i 7 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa1dziernika 2008 r. o udostppnianiu informacj i o Srodowisku
i jego ochronie, uCziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U.22016 r., poz.353 ze affi.) oraz art. i0 $ 1, 4l i 49 ustawy z dnia 74 czerwca
1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. LI . z 2A75 r., paz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4
Kpa;

zawiadamia

o wszczpciu postqpowania adrninistracyjnego, na wniosek (wplyw: 8.11.2016 r"), zlo2ony przezZarzqd
Dr6g Miejskich i Komunikacji Fublicznej w Bydgoszczy, kt6ry reprezentuje Pan Jacek Kurzawa z BBF
Sp. z o.o., z siedzibq w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiqwziEcia polegaj4cego na przebudowie torowiska trarnwajowego i sieci trakcyjnej w ci4gu
ul. Torufiskiej w Bydgoszcz,y, realizawanego czgdciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze

i zakresie okre5lonym w zalqcznikach grafieznych dolqczonych do wniosku.
Dodatkowo informujp o wyst4pieniu z proSb4 o opiniq, co do potrzeby przeorowadzenia oceny

oddziatywania przedsiqwzipcia na (rodowisko do Ppfstwowego Powiatowego trnspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy.

W zwi4zku z pov,ry4szym, w terminie 7 dni od dnia dorqczenia niniejszego zawiadomienia,
zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postppowania mogq zapazna| sip z dokumentacj4
przedmiotowego przedsipwzigcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 51i (V pigtro), w godzinach Boo-15oo, w dniach
pracy RDOS, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666
wew.6044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo
przyjpty, a td<Ze na stronie internetovrej - www.bydgoszcz.rdos.gov"pl - w biuletynie inforrnacji
publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z aft. 49 ustawy Kpa., zawladomienie stron postgpowania uwaaa sig za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Ponadto informujq, i2 zgodnie z art. 4l ustarvy Kpa w toku postqpowania administracyjnego
strony oraz ich przedstawicieie i pelnornocnicy maj4 obowiqzek zawtadomi6 organ administracji
publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu" W razie'zaniedbania tego obowiqzku dorgczenie pisma
pod dotychczasowym adresero ma skutek prawny.
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