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Zawieszono na tablicy ogloszefi
(piecz96 jednostki)

dnia

2017 r.

w oo.4207.80.20 1 7.ADS. 1 7

Bydgoszcz, dnia 25 pa1dziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy,

dziataj4c na podstawie art. 74

ust.3 ustawy zdnia3 pa1dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

w

udziale spoleczeristwa

ochronie Srodowiska oraz

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.) oraz art. 10

i

o

ocenach oddzialywania na $rodowisko

49 ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia

o

podjgciu postgpowania,

w sprawie wydania

decyzji

o

Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,Niskoemisyjny transport publiczny", realizowanego w obszarze
okreSlonym

i

w

zalqcznikach graficznych,

w

zwi4zku

z

przekazanymi

w dniach

15

i

zakresie
wrzeSnia

17 puldziernika 2017 r., przez Zarzqd Dr6g Miejskich w Grudziqdn, w imieniu kt6rego wyst4pil

Z-caDyrektora Pan Jaroslaw Murgala, raportami o oddzialywaniu na Srodowisko wraz z zalqcznikami

oraz

o

wyst4pieniu

do

Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w

Grudziqdzu,

o uzgodnien ie realizacji inwestycj i.

l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postQpowania mog4 zapoznad sip z treSci4 raport6w
oddzialywaniu na Srodowisko oraz postanowienia o podjgciu zawieszonego postgpowania
Zgodnie z art.

o

w

oraz pozostatymi aktami sprawy,

w

Bydgoszczy przy

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

ul. Dworcowej 81, 85

-

009 Bydgoszcz, numer pokoju 511

(V

pigtro),

w godzinach 8oo-l5oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicy ogloszeri

w gminie Miasto Grudziqdz, Zarzqdu Dr6g Miejskich w

Grudziedzu oraz Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy

Kp4 zawiadomienie stron

uwa2a sig za dokonane po uplywie 14 dni

od dnia publicznego ogloszenia.
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