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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziahajqc na podstawie

afi. 38, art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pafudziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oruz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.)

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomoSci,

2e w dniu 6 grudnia 2016 r., na wniosek Gminy Miasto Bydgoszcz, kt6rqreprezentuje Pani Lucyna Kojder -
Szrveda - Dyrektor Wydzialu Inwestycji Miasta Urzpdu Miasta Bydgoszczy oraz Pani Joanna Zmich -
F6rmaniak - Kierownik Referatu Obslugi Finansowej i Technicznej w Wydziale Inwestycji Miasta Urzgdu

Miasta Bydgoszczy, zostala wydana decyzjaumaruajqca w calo6ci postppowanie w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Rewitalizacja spoleczno - gospodarcza

Starego Fordonu - Etap I: teren6w stref,z nadbr zeznejwisly w Starym Fordonie", realizowanego czgsciowo

w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okre$lonym w zatqcznikach graficznych

dol4czonych do wniosku

JednoczeSnie informujE, i2 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego zawiadomieniao strony

postgpowania i zainteresowane spoleczefistwo moge zapoznal siE z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczry, przry ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511, w godzinach

800 - 1500, po wczeSniejs4ym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666 wew.6044

w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spos6b nvyczajowo przyjQty,

a takhe na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy - wwwrdos-

bydgoszcz.gov.pl.
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