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OBWIESZCZENIE
o wydaniu po stanowie nia nakJadE4c e go obowi 4ze k przeprowad zefiia

oceny oddzialyw ania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgaszczy, dzialajqc na podstawie

art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zrn.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 74 ust. 3 pkt I
ustawy z dnia 3 pu2dziemika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenaeh oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22016 t.,pot.353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouioS,

zawiadarnia

strony postEpowania o wydaniu w dniu 13 lutego 2017 r., postanowienia o obowi4zku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu zgodnego

z art. 66 ust. 1, 2 i 6 uouio5, w zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem administracyjnym,
na wniosek z dnra 22 grudnia 2A16 r., uzupelniony w dniu 9 stycznia 2017 r., zloAony przez

Generaln4 DyrekcjE Dr6g Krajo\ rych i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy, reprezentowanq przez

Felnomocnika - Pana Gerarda Marczewskiego z frcrny TFF Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie,

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwziqcia pn.: ,,Budowa
obwodnicy Sgp6lna Krajeriskiego w ci4gu drogi krajowej r:rt 25", realizowanego czgSciowo

w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zabesie okreSlonym w zilqcznrkach graficznych
dolqczonychdowniosku. r ,) 

,

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mog4 zapozna{, siq z treSci4

postanowienia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numgr pokoji.l 511 (V piqtro), w godzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicach ogloszefr

w Gminie SEp6lno Krajefrskie oraz Regionalnelf Dyrekcji Oehrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takhe na stronie intemetowej - www"bydgoszcz.rdos.govpl - w Biuletynie Informacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z art.49 ustawy Kpa, zawiadomienig stron

14 dni od dniapublicznego ogloszenia. ,
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