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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqa, na podstawie

art.74 ust.3, aft.75 uLst. 1 pkt 1 lil,. b i ust.6 ustawy zdnta3 pafdziemika 2008 r] o udostppnianiu

rinformacj i o Srodowisku i jego ochronie, udiiale spoleczeiistwa w ochronie Srodowisd a orazo ocenach

oddzialywaniana $rodowisko(Dz.U. z2016r",poz.353zezm)iart. 10, urt.4g ustawry zdnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Drz. U. z 2AM r., poz. 23 ze zrn.), dalej

ustawa Kpa,

zawiaditmia

o ponownym wyst4pieniu do Paristwowego Powiatowego Inr;pektora Sanitarnego w Byclgoszczy,

)?aristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie oraz Pafstwowe$o powiatowego

lnspektora Sanitarnego w Mogilnie, w sprarilie wydaLnia decyzji o Srodowiskowych ufvarunk,rwaniach

dla planowanego przedsipwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 254 Brzlza - tr-abiszyn -
Ilarcin - Mogilno - Wylatowo od km 0+069 do krn 53+814", w zwiqzku " prr{kuuunymi przez

Pelnomocnika Inwestora uzupelnieniami oraz ujednoliconq. wersjq rapoftu o o<ldziafuwaniu

na Srodowisko.

Strony, na podstawie art. 10 $ I ustawy Kpa, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia nir:Liejszego

z:awiadomienia, mog4 zapoznad siE z dokumenta<j4 planowanego przedsigwziqcia w siedzitrie

Itegionalnej Dyrekcji Ochrony SrodowiskawBydgoszczy,przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511,

lv godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS, po wcz:e6niejs4ym uzgodnieniu terminu i godziny, ppd

nLr telefonu 52 50-65..666 wew. 6052.

Przedmiotowe obwieszczenir., zostaje podane clo publicznLej wiadomo5ci w spos6b zwyczajowo

P,rzYiQty, tabe na stronie internetowej www.bydgoszcz.rdos.gov"pl w biuletynie informacji publicznej

Fiegi on al nej Dyrekcj i O,chrony Srodo wi ska w Byd gos;;lczy.

Zgodnie z art. 49 uLstawy K,pa, zawiadomienie stron postgpowania uwaia siE :za dlokonane

po uplywie czternastu dni odL dnia publicznego ogloszernia.
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