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Bydgoszcz, dnia 15 lwtego2017 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowi4zku przeprowadzenia
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. l0 $ 1 i art" 49

ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zwanejdalejwskr6cieKpa,atakheart.63ust.2iart.T4ust.3ustawyzdnia3paldziernika2003r.

o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddziaLywania na Srodowisko (Dz. U.22016 r.,pou.353 ze zm.)

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzia$wania na Srodowisko

oraz o zakotrczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia 4 listopada

2016 r. (wptyw: 8 listopada 2016 r.), z\ohony przez Zarzqd Dr6g Miejskich i Kornunikacji Fublicznej

w Bydgoszczy, kt6ry reprezentuje Pelnomocnik Pan Jacek Kurzawa z BBF Sp. z o.o., z siedzibqw Poznaniu,

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia polegajqcego

na przebudowie torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ci4gu ul. Toruriskiej w Bydgoszczy, realizowanego

czqSciowo w terenie zamkniqtym kolejowym, w obszaize'i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych
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dolaczonvch do wniosku.

Zdjgto z tabliey ogloszef,

(pieczed iednostki)
dnia 2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej :
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Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postppowania mogA ,ipo"nuesiq z ww. postanowieniem oraz

aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy u|. Dworcowej 81,

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 I I (V piptro), w godzinach 8oo- l 5oo. :

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach: bEdzie : mogla zostad wydana nie wcze6niej

niz po uptywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowelo teiminu podania treSci:obwieszczenia do publicznej

wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w ilyd'goszczy oraz

wywieszenia tego obwiesz czeniana tablicach ogloszef tirgan6w:administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiclnej wiadornoSci na tablicach ogloszeri w lJrzEdzie

Miasta Bydgoszczy, Zarzqdzie Dr6g Miejskich i Komurrikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takze na sffonie ihternetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

- w Biuletynie lnformacji Publicznej Regionalnej nyrikcji Ochrony Srodowiska vi, Bydgoszczy.
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