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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

arrt. 33 ust. 1, w zwiqzkv z art. 79 ust. 1 ustawy ;z

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie SrodowiskVoraz o ocenach

ctddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadannia.

i:e wptynql wniosek Zarzqdu Dr6g iV/ojew6dzkich w Bydgoszczy, kt6li reprezentuje

Ilan Tomasz Stawarz i Pan .Iacek Michalowski, przedstawiciele firmy ZI'IAK Gdarisk

[ip. z o.o, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowyoh uwarunl<olvaniach dla przedsiEwzigcia pn.:

,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 254 Brzoza -- \,abiszyn - Barcin - Mogilho -- Wylatowo

od km 0+069 do km 53+314", realizowanego ozESciowo w terenie zamkniEtym kolejowym,

w obszarze i zakresie okre6lonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wnioskp.

Maj4c na awadze, ze planowane przedsigwzigcie zalicza sip do kategorii prrzedsiEwzig6

rnog4cych znaczqca oddziatywad na Srodowisko, przyst4piono do przepror{adz;enia oceny

ctddziatywania na Srodowisko. Organem wlaSciwym do wydania decyzji w tej sprawiQ jest Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgosza4, & organem opiniujqcym Paiistwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Panstwowy Pnwiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie oraz

Ilafistwowy Powiato'my Inspektor Sanitarny w Mogilnie.

JednoczeSni<> za'wiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwoSci zatrtoznania

sig z dokumentacjil spravry, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemne"il eJlektronicznej

i ustnej, w terminie od 7 grudnia do 30 grudnia 2016 r., w sierJzibie Regionalnej lryrekcji t)chrony

Sirodowiska. w Bydgosz czy, przy ul. Dworcowej 8 i, pok6j nume-r 5 1 1, w godzinach 8To- 1 iioo, w dniar:h

pracy RDOS, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, po(+ rr telefonu

52 50-65-666 wew. 6052.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spo16b zwyczajowo

przyjety, a takle na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska pv Eydgoszczy -

wwwbydgoszcz.rdos. gov.pl.

Zl dj gto z tabli cy o $ oszeh
(pieczgi jednostki),
dnia 2016r.
podpis osoby odpowiedzialnej.
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zawiesi6 od daty wplywu do 30 gr;;dnia 2016 r.
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OBWIESZ(]ZENIE

w Bydgoszczy, dzialajqc na. podstawie

dnia 3 p,afldziemika 2008 r. o udostqpnianiu

EM,AS vl. Dwor$we 81, 85"S$? Bydgo:rez, tel": 52 50"65"6&&, fbx: 5? 5*-$5"6$1, kmtelorkr(}tdcs"liydgas:r:.p1, bydgcsrrx.tdos.gev,pl


