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Dorgczenie decyzji stronom uwain siQ za
14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
Publicznej Regionalnej Dyrekcj i Ochrony Srodowiska
na tablicach o gloszeri organ6w administracj i.

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2016 r.
woo.42 I 0. I 5.20 1 6.ADS.25

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decy4i o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqcna podstawie:
att. 74 ust' 3 ustawy z dnia 3 pa1dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na drodowisko
(Dz. U' z 2016 t., poz. 353 ze zm.), dalej zwanqustaw4 oo6 oraz aft. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej
ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;
art. 38 i 85 ust. 3 ustawy oo5, zawiadamia spoleczefistwo,

2e w dniu 30 grudnia 2016 r." na wniosek z dnia2l czerwca20!6 r., zloiony przez GminE Miasto Torufi,
zostaNa wydana decyzja Nr 3012016, znak: WOO.4210.15.2016.ADS.2.3, o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla wariantu nr 4, przedsipwzigcia polegajqcego na budowie linii tramwajowej
wraz z infrastrukturq towarzysz4c4 do Osiedla lay realizowanego czgsciowo w terenie zamknigtym
kolejowym, w obszarze i zakresie okredlonym w zatqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku
i raporcie o oddziafwania przedsiEwzigcia na Srodowi$ko.

Zawiesi( na okes 14 dni

dokonane po uptywie 14 dni od zakohczenia
do publicznej wiadomo6ci w Biuletynie Informacji
w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

Regionalnej Dyrekcji Ochrony
numer pokoju 511 (V piqtro),

! , Slrony postEpowania mogQ zapoznal siQ z tre6ciA decyzji w siedzibie
Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz,
w godzinach 8oo-15oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej r;qiadomoSci na tablicach ogloszeri Urzgdu Miasta
Torunia i Regionalnej.Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a tak2e w- Biuletynie trnformacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgbszczy na stronie internetowej -wwwbydgoszcz.rdos.gov.pl. ,; ;l

TreS6 ww. decy4i oraz dokumentacja sprawy udbstEpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadami
zawafimiw dziale II ustawy oo$, pt.: Udostgpnianie informacji o $rodowisku i jego ocfonie.

Zdjgto z tablicy ogoszeh
(pieczpi jednostki),
dnia 2017 r.
podpis osoby odpowiedzialnej.
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