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Zawiesi( od 26 stycznra do 27 lutego 2017 r.

Bydgoszcz, dnia2} stycznia2}lT r.

OBWIESZCZENIE

o udziale spoleczefstwa w podejmowaniu decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLajqc na podstawie art. 33 ust. 1,

w zwtqzl<tt z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa1dziemka 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, ludziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia$wania na Srodowisko

(Dz. U. 22016r.,pou.353 zezm.),

zawiadamia,

Ze wplyn$ wniosek Zarzqdt Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, kt6ry reprezentuje

Pelnomocnik PaniMalgorzata Golenko z firmy Pas Projekt Sp. z o.o. z siedzrbq w Nadarzynie, w sprawie

wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach cila przedsigwzigcia polegaj4cego na rcwitalizacji

spoleczno - gospodarczej Starego Fordonu - Etap I, realizowanego czgSciowo w terenie zamkniqtym

kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w zaLqcznikachgraficznych dot4czonych do wniosku.

Maj4c na vwadzq ze planowane przedsigwziqcie zalicza sip do kategorii przedsigwzigi mog4cych

znacz1co oddzialywa(, na Srodowisko, przyst4piono do przeprowadzenia oceny oddziafuwania na Srodowisko.

Organem wlaSciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, a organem opiniuj4cym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moZliwoSci zapoznania sig z dokumentacjq

spravry, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 26 stycznia

do 27 lutego 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

przy d.Dworcowej 81, pok6j numer 511, w godzinach 8oo-15-, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefi: Prezydenta

Miasta Bydgoszczy, Zarzq&t Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe ild::stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Dyrel(ora
B.ydgoszczy

ha $todswlsko

Zdjgto z Iablicy ogloszeh
(pieczqi j ednostki),
dnia 2017 r.

podpis osoby odpowiedzialnej

. ***.k*

!

:

ii

+4
>- E F ,. , I r.. ' | .t I

lg Spelniamy rvyrnngnnin IMAS - z{:ruqdusmy urrpdem c{ektywnie, osu(zpdnis I pro$rodewiskowc

-EfvfAS ul. Dwsxowa $1, 85-009 $yd$nsrtr, tel.: 5? 50-e5-66e; fsx:5? $$45"6$7, ksneelnrid&rrl*-bydgosxnpl, hydgrszu.rdos.gov.pl

@
4&dorb&o*.d.
Fr *,04-@l-*?


