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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

arr'74 ust.3 pkt I ustawy zdnia3 puldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnja
74 czer:wca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ. 22017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej

ustaw4 Kpa., zawiadamia strony postgpowania;

art. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczefstwo,

ze w dniu 19 wrzeSnia 2017 r,, na wniosek z dnia24 marca2077 r, (wptyw: 29 marca2}l7 r.), zloaony przez

Zarzqd Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reptezentowan:y przez pelnomocnika

Pana Tomasza Malkowskiego, z WYG International Sp. z o.o., z siedzib1w Warszawie, Biuro w Krakowie,

zostala wydana decyzjaw 7312017,mak: WOO.4207.62.2017.ADS.14, o Srodowiskoruych uwarunkowaniach

dla przedsigwzirpcia pn.: ,,Przebudowa trasy tramwajowej wzlluz ulicy Wojska polskiego na odcinku

od ul. Ikzysztofa. Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej".

Dorgczenie decyzji stronom rrwaza sig za dokonane po uptywie 14 dni od zakohczenia

14 dniowego terrminu podania hesci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczelia

na tabl icach o glo szeri organ6w administracj i.

Strony postgpowania mogqzapoznai sip z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w f]ydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, ntrmer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15*.

Obwiesz:czenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef Urzpdu Miasta

Bydgoszczy, Zarzqdtt Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz w Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy, atakle na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl -

w Biuletynie Info,rmacji Publiczrej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadami

zawartymiw dziarle II uouioS, pt.: Udostppnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.
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