l-

tr!
t-l

#Lt

I

f"l,l Rr$ffiltAlr'rn

$yR[K{JA s{Nn$r{y $n*nnwlgrm w myn$$s;ffiy

Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczg6 jednostki)

dnia

2017

r.

Bydgoszcz, dnia 1l marca2ll1 r.

woo.4200.r.2016.Ks.s
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o ustaleniu zakresu raportu o oddziafnvaniu przedsigwzigcia na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. 10 i 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. 7 4 tst. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na (rodowisko
(Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouioS,
zawiadamia
strony postgpowania o wydaniu w dniu 16 marca2017 r., postanowienia o ustaleniu zakresu raportu

o

oddzialywaniu przedsigwziEcia

na

Srodowisko zgodnego

z art. 66 uouio6, w

rwiqzku

zprowadzonym postgpowaniem administracyjnym, na wniosek zdnia 28 grudnia 2076 r., uzupelniony

w dniu 19

stycznia 2017

r.,

zlohony przez Generaln4 DyrekcjE Dr6g Krajowych

i Autoshad Oddzial w Bydgoszczy, reprezentowanq przezPana Czeslawa Poledniok - Pelnomocnika,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruf", realizowanego w obszarze i zakresie
okreSfonym w zalqcznikach grafrcznych dolqczonych do wniosku oraz karcie informacyjnej
przedsipwzigcia.

Zgodnie z art. I0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznad sig z treSci4
postanowienia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri w urzgdach

gmin: Miasta Bydgoszcz, Biale Blota, Nowa WieS Wielka, Solec Kujawski, Wielka Nieszawka,
Miasta Torufi i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie
internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaZa sig za dokonane po uptywie
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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