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Zawieszono na tablicy ogloszefl
(pieczpi jednostki)
dnia 2017 r.

w oo.4207 .9 5.20 17 . ADS.4

Zawiesid od 16 sierpnia do 16 wrzeSnia20lT r.

Bydgoszcz, dnia 08 sierpnia 20 1 7 r.

OBWIESZCZENIE

o udziale spoleczefstwa w podejmowaniu decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 33 ust. 1,

w zwiqzku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczerlstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. 22017 r.,pol.1405 j.t.),

zawiadamia,

2e wplyn$ wniosek OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzib4 w Grudzi4dzu, kt6ry reprezentuje Pelnomocnik

Pan Jan Mroczek, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzipcia

polegaj4cego na budowie nowego kotla parowego OR-16, przy ul. Budowlanych 7 w Grudziqdz,J, w obszarze

i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

Maj4c na uwadze, Ze planowane przedsigwziqcie zalicza siE do kategorii przedsigwzigd mog4cych

zftaczqco oddzialywa( na Srodowisko, przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddziaLywania na Srodowisko.

Organem wlaSciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, a organami opiniuj4cymi Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziqdzu oraz

Prezydent Grudziqdza.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacj4

sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 16 sierpnia

do 16 wrzeSnia 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

przy ul. Dworcowej 8l . pok6j numer 5 I l, w godzinach 8*- l5*. w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefl: Urzgdu

Miasta w Grudziqdzu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie

internetowej - wwwbydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.
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Wydzial Ocen nia na Srodowisko
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