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OBWIE,SZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie
art. 33 ust. 1, w zwi4zku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefrstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 22017 r., poz. 1405 ti'),
zawiadamia,
2e zostal zlo2ony wniosek przez Gming Miasto Brodnica, kt6rq reprezentuje Pan Andrzej Sawoszczuk,
z firny Voessing Polska Sp. z o.o., z siedzibq w Poznaniu, o wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Budowa sp6jnego ci4gu komunikacyjnego: Brodnica
(ul. Tatrzakska, ul. Rataja) - gm. Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) - gm. Zbiczno
(Fofuszek, Zbiczno)", w obszarze i zakresie okrer{lonym w raporcie oddzial5nvania przedsigwzipcia
n a $ ro d ow i s ko or az m ater i alach kafto gr afrczny ch zalqczonych d o w n i o sku'

Majqc na uwadze, ze planowane przedsigwzigcie zalicza sig do kategorii przedsigwziqi
mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywai na Srodowisko, pr4rst4piono do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko. Organem wlaSciwym do wydaniLa decyzjiw tej sprawie jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a organem opiniuj4cym Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy.
Jednocze$nie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwoici zapoznania sig
z dokumentacj4 sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 30 sierpnia do 2l wrze6nia 2017 r,, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiskaw Bydgoszc4,pt4 ul. Dworcowej 81, pok6j nufiter 511, w godzinach 8*-15oo, w dniach
pracy RDOS, po wcze6niejszym uzgodnieniu terminu i godzirry, pod nr telefonu 52 50-65-666 wew.

6052.

Niniejsze obwieszczenie zostaje poclane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri
w sminach: Miasto Brodnica. Brodnica, )4biczno, Bobrorvo i Regionalnej Dyrekcji Ochrony
SrJdowiska w Bydgoszczy, a takile na stronie internetowe.i. - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
zy
w Biuletynie Informacji Pubiicznej Regionalnej Dyrekcji Ochr,ony Srodowiska w B
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