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Zawieszono na tablicy ogloszefi

(pieczqi jednostki)

d,i^ /].O0 2on r.
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Bydgoszcz, dnia I 6 sierpnia 201 7 r.

",#Jil,l,'o?ffi*'
Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r' o udostppnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ. z 2017 (., poz. 1405 j.t.) oraz afi.. l0 $ I i 49 usl.awy
zdnia14czerwca lg60r.Kodekspostgpowaniaadministracyjnego(Dz. IJ.z20l7r.,y>oz. 1257zezm.),zwanejdalejusl.aw4
Kpa,

zawiadamia

o zawieszeniu postppowania w sprawie wydania decy4ii o srodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia3 kwlertnia
2017 r' (wpfuw: 4'04.2011 r.), uzupelniony w dniu l0 maja 2017 r., Gminy Miasto cirud,zi4d,z, zlo2ony przez zarz4d, pr6g
Miejskich w Grudzi4dzu, w imieniu kt6rego wystqlil Z-caDyrektora Pan Jaroslaw Murgal4 w sprawie wydania dqcyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Niskoemis.yjnry transport publiczny,,, realizowanego
na dzialkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznkach graficznych do niego dol4czqnych
oraz kartach informacyjnych przedsipwzipcia, do czasu przedlo 2enia przez wnioskodawcg rapoftu o oddzialyrlraniu
przedsipwzipcia na Srodowisko

zgodnie z att' 10 $ I ustawy Kpa, strony postppowania mogqzapoznac sip z tre6ci4 postanowienia o zawiesdeniu
postppowania oraz z aktami sprawy' w siedzibie Regionalnei Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgospczy
przy ul. Dworcowej 8l , 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l r (v pigtro), w godzirracrr g*- r 5oo.

Ninie-isze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci na ta.blicy ogloszefi w gminie Miasto Grudzi4dz,
zarz4du Dr6g Miejskich w Grud,zi4dzu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. w Bydgoszczy,
a takae na stronie internetowej - www'bydgoszcz.rdos.gov,pl - w Biuletynie Info,rmacji publicznej Regionalnej Dyrglccji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

zgodnie z art' 49 ustawy Kp4 zawiadomienie stron uwaza sip za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publiczipego
ogloszenia.
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