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Bydgoszcz, dnia 21 listopada20l6 r.
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OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy, dzialajqc na podstawie

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 puldzternika 2008 r. o udostEpnianiu informaiji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzralywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zrn.), zwanej dalej ustaw4 oo{, oraz art. 10 i 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze

zm.), zwanej dalej ustaw4 Kpa,

zawla;darrlia

strony postEpowania o wydaniu w dniu 21 listopada 2016 r., postanowienia o obowi4zku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu zgodnego
z art. 66 ustawy ooS, w zwiqzku z prowadzonym postEpowaniem administracyjnym, na wniosek
z dnia 12 vnze1nia 2016 r. (wplyw: 19 wrzednia 2AK r.), uzupelniony w dniu 10 puldziemika
2016 r., zlohony przez Zarzqd Dr6g Miejskioh i Komunikacji Fublicznej w Bydgoszczy,
kt6ry reprezentuje Pani Malgorzata Golenko zftmy Pas Projekt Sp. z o.o. zsiedzibqw Nadarzynie,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych u#arunkowaniach dla przedsiEwziEcia polegaj4cego
na rewitalizacji spoteczno - gospodarczej Starego Fordonu - Etap I, realizowanego czpsciowo
w terenie zamkniqtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych
dol4czonych do u'niosku.

W zwiqzku z povtyhszym informujp, iz w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego
zawiadomienia, zgodnie z art.10 $ I ustawy Kpa, strony postppowania mog4 zapozna1 siq z tresci4
postanowienia w siedzibie R.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS,
po wczeSniejszym uzgodnieniu terrninu i godziny, pod nr telefonu 52 50-55-656 wew. 6044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci w spos6b zv,,rycza1owo

przyjpty, a takhe na stronie internetowej - wwwbydgaszcz.rdos.gov.pl - w biuletynie informacji
publicznej R.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgo szczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadornienie stron uwa2a siq za dokonane po uplywie
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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