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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dz\alajqc na podstawie
art. 33 ust. l, w zwiqzku z aft. 79 ust. I ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008 r. o udostppnianiu
infonnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiskaorazo ocenach
oddzialywaniana Srodowisko (Dz. U. 22017 r.,poz.1405 tj.),

zawiadamia,

ze w dniu 28 grudnia 2016 r. wplyn4l wniosek Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej, w imieniu
kt6rego wystgpuje Pan Janusz Granatowicz - Pelnomocnik, w sprayie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Budowa stopnia na WiSle poniZej
Woclawka", w obszarze i zakresie okre6lonym w raporcie oddziahy:tgania przedsigwzigcia
na Srodowrisko oraz materialach kaftografrcznych zalqczonych do wniosku.

Majqc na uwadze, ze planowane przedsigwzigcie zalicza sig do kategorii przedsigwzip6
mog4cych zawsze znaczqco oddzia\wa6 na Srodowisko, przyst4piono do ptrzeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko. Organem wla6ciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a organem opiniuj[cym luli.t*o*y Wojew6dzki
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocze5nie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo2li{vofici zapoznania sig
z dokumentacj4 sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, dlektronicznej i ustnej,
w terminie od 28 sierpnia do 28 wrze$nia 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiskaw Bydgoszc4,pr4 ul. Dworcowej 81, pok6j numer 5ll, w godzidach 8;o-l5oo, w dniach
pracy RDOS, po wcze5niejs4rm uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666 wew.
6052.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci ha tablicach ogloszefi
w gminach: Raci4Zek, Czernikowo, Fabianki, Bobrowniki, Obrowo, Wloclawdk, Miasto Wloclawek,
Lubanie, Waganiec, Ciechocinek, Nieszawa, Aleksandr6w Kujawski i Regionallnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej. - wwwibydgoszcz.rdos.gov.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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