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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwaxunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- art.74ust.3 pkt I ustawy zdnia3 pa1dziemika2003 r, oudostppnianiu informacji o Srodowisku i jego

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w sk6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czentrca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poz. 1257 tj.), zrvanej dalej

ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

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

2e w dniu 26 wrzeinia 2017 r., na wniosek z dnia 6 maja 2017 r. (wptyw: 13 czerwca 2017 r.), uzupetniony

w dniu l1 lipca 2017 r., zlohony przez Miejski Zarzqd Dr6g w T'oruniu, reprezentowany przezPelnomocnika

Pana Andrzeja Sawoszczuka, zfirmy Voessing Polska Sp. z o.o., zostala wydana decyzjanr 8212017, znak:

WOO.4210.14.2017.ADS.10, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa linii

110 kV relacji Toruri Elana - Toruri Wsch6d i Toruri Wsch6d - Elana ZI, w zwiqzku z rozbudow4 ukladu

drogowego w Toruniu".

Dorgczenie decyzji stronom uwala siQ za dokonane po uptywie 14 dni od zakonczenia

14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publiczrej wiadomo5ci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeri organ6w administracj i.

Strony postgpowania moge zapozna( siq z tre5ciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15m.

Obwieszczenie zostaje podane do publiczrej wiadomoSci na tablicach ogloszef Urzgdu Miasta Torunia

oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a tak2e na stronie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicmej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostppniana jest spoleczefstwu zgodnie z zasadami

zawartymiw dziale II uouioS, pt.: UdostQpnianie informacji o Srodowisku i jego

Z up. Dyrektora
Ochrony S a w Sydgoszczy
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Spelninmy wymogoniu [MAS - zilrzgdzemy urz$deffi efektywnie, 0$rz$dnis i pro$rodowlskowo
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