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Zawiesie od 30 paZdziemika do 28 listopada 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 27 pa1dziemika 2017 r,

OBWIESZCZEME

o udziale spoleczefstwa w podejmowaniu decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 33 ust, I,

w zwiqzktt z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

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

(Dz. U. 22017 r.,poa.1405 tj.),

zawiadamia,

2e w dniu 08.06.2017 r.'wplynql wniosek, bez sygnatury, uzupelniony w dniu 20.06.2017 r., Miejskich

Wodoci4g6w i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudzi4dzu, kt6rq reprezentuje Petnomocnik Pan Dariusz

Wyrzykowski z fitmy Przedsigbiorstwo Projektowo-Uslugowe PROJ-EKO Sp. z o.o., z siedzibq w Pile,

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Modernizacji

Oczyszczalni Sciek6w w Nowej Wsi kolo Grudziqdza", realizowanego w obszarze i zakresie okreslonym

w zaLqcztikach grafrcznych dolqczonych do wniosku.

Maj4c na uwadze, 2e planowane przedsigwzigcie zalicza sig do kategorii przedsigwzigC mogqcych

potencjalnie znaczqao oddzialywat na Srodowisko, przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania

na Srodowisko, Organem wlaSciwym do wydania decyli w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy, a organem opiniuj4cym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzi4dzu.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacj4

sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30 pa1dziemika

do 28 listopada 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 504, w godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Urzgdu

Gminy Grudziqdz 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.
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