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OBWIESZCZENIE

R.egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc nd podstawie

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pafdziercika 2008 r. o udostQpnianiu informaeji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spotreczefstwa w ochronie Srodowisk a oraz o ocenach oddzia\ywania na $rodowisko

(Dz. U. 22015 r., poz.353 ze zrn.) oraz er1. 70 $ 1, art. 49 i aft. 113 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1950 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej

ustaw4Kpa,

zawiadamia

o wydaniu postanowienia prostuj4cego z Unqdu oczywisty btqd pisarski w postanowieniu, z dnia

21 listopada 2016 r., znak: WOO.42IA.2A.2A16.ADS.6, nahJadajqcym obowiqzek przeprowadzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko oraz ustalaj4eym zakres raportu o oddziaLywaniu na Srodowisko,

dla przedsiqwzigcia polegajqcego na rewitalizaoji spoleczno - gospodarczej Starego Fordonu - Etap I.

Strony na podstawie art, 10 $ 1 ustaw3z Kpa, mog4 zapoznad siq z tre$ci4 niniejszego

postanowienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska przy ul. Dworcowej 81

w Bydgoszczy, pok6j 511, w godzinach 800-1500, w dniach pracy RDOS, po wcze$niejsrym

uzgodnieniu terminu i godziny, pod numerern telefonu tel. (52) 505 56 66 wew. 6052 onz w terminie

7 dni od daty otrzymania zawtadomienia zglosi6 ewentualne zastrze|enia i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci w spos6b zwyczajowo

pr-zyiety, a takie na stronie interretowej - '*ww.bydgoszcz.rdos.gov.pl. - w biuletynie informacji

publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postgpowania twaila sig za dokonane

po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
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