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Zawieszono na tablicy ogloszeri

. (pieczg6jednostki)

dnia 2017 r.

w oo.4210.25.20 r o.ans. r o Bydgoszcz, dnia23 marca2|l7 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

aft.. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art.49 ustawy z dnia 14 azerwca

1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4

Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

* aft.38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczefstwo,

ze w dniu 23 marca 2017 r., na wniosek z dnia 4 listopada 2016 r. (wptyw: 8 listopada 2016 r.), Zarzqdu Drog

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, kt6ry reprezentujq Pehomocnicy Pan Jacek Kurzawa

i Pan TomaszBqczyk z BBF Sp. z o.o., z siedzibq w Poznaniu, zostala wydana decyzja nr 1012017, znak:

WOO.4210.25.2016.ADS.14, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu l przedsigwzigcia

polegaj4cego na przebudowie torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ci4gu ul. Toruriskiej w Bydgoszczy,

realizowanego czg(ciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okre$lonym w zalqcznikach

gr afrczny ch dol4czonych do wniosku.

Dorgczenie decyzji stronom uwala sig za dokonane po uptywie 14 dni od zakohczenia l4-dniowego

terminu podania tre5ci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogtoszef

organ6w administracji. Strony postgpowania mogq zapozna(, sig z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511

(V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Spoleczeflstwu treSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniane se zgodnie

zzasadamizawartymiw Dziale II uouioS, pt.,,Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ttlrzgdu Miasta Bydgoszczy oraz Zarzqdu Dr6g Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

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