
-G
d.*a

t"

ZawiesiC, na okres 14Zawieszono na tablicy ogloszef
(pieczg6 jednostki)

dnia 2016r.

bydgoszcz.gov.pl.

Zdjgto z. tabli cy o gloszeh

(piecz96 jednostki),

dnia 2016l

podpis osoby odpowiedzialnej.
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Bydgoszcz, o"i/f rirt"n ada20r6 r.
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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc na podstawie art. 38 i 85 ust. 3

ustawy z'dnia 3 pafudziemika 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaLywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 353 ze zm.), dalej rwanq ustawq oo6 oraz aft. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks

postQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4 Kpa, zawiadamia

spoleczeristwo,zew dniu24listopada 2016r., nawniosek zdnia 8 czerwca 2016r. (wptyw: 10.06.2016 r.),

zloilony przez Kujawsko - Pomorski Zarzqd Melioracji i Urzqdzeh Wodnych z siedzibq we Wloctawku,

kt6ry reprezentuje Pan Maciej Korzonek zTractebel Engineering S.A. z siedzib4w Gdarisku, zostalawydana

decyzja Nr 26/2016, znak: WOO.4233.1.2016.ADS.9, o 6rodowiskowych uwarunkowaniach,

dla przedsigwziqcia polegaj4cego na przebudowie walu przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej,

od km 0+000 do km 3+390, realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonymw zalqcznikach grafrcznych

dol4czonych do wniosku.

Jednocze5nie informujg, iz w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego zawiadomienia, osoby

zainteresowane mogA zapozna| sig z tre6ci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo,

w dniach pracy RDOS, po wcze6niejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666

wew.6044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane tlo publicznej wiadomoSci w spos6b zvvyczajowo przryje$,

a takhe na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska rry Bydgoszczy - www.rdos-
I,

hvdsoszcz.sov-nl. I
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