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Zawieszono na tablicy ogloszef
(piecz96 jednostki)

dnia

2016r.

Art

Bydgoszcz, dnia gf

woo.42

1

0. I 4.20

1

t

grudnia 2016 r.

6.Ks.9
Ots'WIESZCZENIE

w

Regionalny Dyrektor Ochrony SrorJowiska

Bydgoszczy, dzialajqc

att. 63 ust. 2

i

o

i jego ochronLie, udziale spoleczefistwa w

Srodowisku

art. 74 ust. 3 ustawy

oddziaLywania na Srodowisko (Dz.

z

dnia

3

pufudziemika 2008

na podstawie

r. o udostEpnianiu

ochronie Srodowiska oraz

U. 220L6 r., poz.353 ze zm.) oruz art.

informacji

o

ocenach

$ 1 i art. 49 ustawy
zdnia14czervvca lg60r.KodiekspostEpowanlaadrninistracyjnego(Dz.U. z2015r.,poz.23zezm"),
10

dalej ustawa Kpa,

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na
oraz

z

o

zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w

dnia 8 czerwca 2A16 r,, (uzupelniony

i

rnaterial6w

w dniu 4.07.2016 r.),

w

Srodowisko

sprawie, na wniosek

z

dnra

zlokony przez Zarzqd Dr6g Miejskich

w GrudziQdzu, rcprezentowany przezPana dleksandra Sobiczewskiego, w sprawie wyriania decyzji

o

dla

pn.: ,,Wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej ulicy Rapaekiego, Dworcowej oraz odcinka drogi od ul. Waryriskiego
do ul. Rapackiego w Gnudziqdzn", realizowanego czgsciqwo w terenie zamknigtym kolejowym,
w

Srodowiskowych uwarunkowaniach

obszarze

przedsigu'ziqcia

i zakresie okre5lon'ym w zalqeznikac>hgraficznych dol4czonych dp wniosku.

Strony na podstawre aft. 10
postanowienia

$ 1 ustawy {Fq,

mog4 zapoznal sig z tresci4 niniejszego

w

siedzibie Fiegionalnej Dyrekcji, Ochrony Srgdowiska ,prVy ul. Dworcowej
w Bydgoszczy,pok6j 511, w godzinaoh 800-1500, w dniach pracy RDOS.

81

Decyzjakohczqca przerdmiotowe postEpowanie zostanie ryydana nie wcze$niej ni2 po uptywie
7 dni od dnia dorgczenia nriniejszego zawiadomienia.

w spos6b zwyezajowo
- w blpletynie informacji

Niniejsze obwieszczerrie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci
ptzyiQty,

a

takhe na stronie internetowej

-

www.bydgoszgT.rdos.gov.pl

publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy.
I

Zgodnie

z

art. 49 ustawy

z

dnia 14 czewvca

J950

r.

ustawy Kpa, zawiadomienie stron

postppowania uwa2asiq za dok.onane po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Dyrektora
Bydgoszcay
Zdj gto z tablicy ogloszeri

bieczet iednostki)
dnia
2016 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej :

"

.***
**

-!-

na Srodswisko

1

Spnlninnry r,vymfi$ilnifi tffiAS

EMAS
ZqotYtlk.R.ry ,/.1.a

ijii:;;$l':fi

*

rnruqdrCIrny uru*d*m e{ek*ywnie;

ul. Sworcowu $1, 85'0{}? Sydgcsza, *1": 5? sfi"e5-66$,

fax

s$r{rfdiie i prnirod*wiskrwe

.

5? $$-65"6$7, ksncefariff@rtlss"bydg*srxpl, hydgasxrr.rd*s.gav.pl

