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OBWIESZCZENIE
o wydaniu deeyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzia\txania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwan4
dalej w skr6cie uouio6, zawiadamia strony postgpowania;
art.38 i 85 ust.3 uouioS, zawiadamta spoleczefstwo,

ze w dniu 26 stycznia 2017 r., na wniosek z dnia 9 kwietnia 2015 r., bez sygnatury, zloaony przez Gming
Miasto Brodnica, kt6r4 reprezentuje Pelnomocnik - Pan Andrzej Sawoszczuk, zostala wydana decyzja
Nr 312017, znak: WOO.4210.6.2015.ADS.45, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu I
przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - etap lI i m Trasy Przemyslowej na odcinku
od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudow4 ukladu drogowego w ci4gu ulic: Nowej,
Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michalowskiej i Litewskiej w Brodnicy", realizowanego czpsciowo
w terenie zamkniqtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych
dol4czonych do wniosku i raporcie o oddzialywaniu na Srodowisko.

Dorgczenie decyzji stronom uwaha siq za dokonane po uptywie 14 dni od zakofrczenia
14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oruz wywieszenia tego obwieszczenia
na tablicach o gloszeri organ6w administracj i.

, Strony postppowania mog4 zapoznal sig z trefci4decyzjiw siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piEtro),
w godzinach 8oo- I 5oo.

Spoleczeristwu treS6 decyzli oraz dokurnentac.ja sprawy udostqpniane q4 zgodnie z zasadami
zawartymi w Dziale II uouioS, pt. ,,Udostgpnianieinformzicji o Srodowisku i jego ochronie".

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach oglosperi: Urzpdu Miejskiego
w Brodnicy, Urzqdu Gminy Brodnica i R.egionalne-i Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takhe w Biuletynie Informacji Publicznej R.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
na stronie internetowej - wwwbydgoszcz.rdos.gov"pl.
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