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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 t., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej
w skr6cie ustawe Kpa oraz art. 73 ust, 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa:idziernika 2008 r. o udostppnianiu informacj i

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczEciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 24 marca 2017 r. (wplyw: 29 marca 2017 r.),
zloAony przez Zavqd Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowany przez

Pelnomocnika Pana Tomasza Malkowskiego, z WYG International Sp. z o.o., z siedzibq w Warszawie, Biuro
w Krakowie, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Przebudowa trasy tramwajowej wzdlu? ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila
Baczyfiskiego do ul. Chemicznej", w obszarze i zakresle okreSlonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych
do wniosku. Dodatkowo informujg o wystqpieniu z proSbq o opiniE, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzial).wania przedsigwziEcia na Srodowisko do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczry.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapozna( sip z aktami sprawy

w siedzibie tri.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l I (V piptro), w godzinach 8oo- l5oo.

Ponadtn informujE, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomii organ administracji publicznej o kaadej
zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem

ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri Prezydenta

Miasta Bydgosz:,czy, Zarzqdu Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl -

w Biuletynie Infrcrmacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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