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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 74

ust.3 ustawy zdnia3 pafldzienika2003 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaf^wania na Srodowisko

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.) oraz art. I0 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poa.1257 j.t.),zwanej dalej ustaw4Kpa,

zawiadamia

strony postEpowania, o ponownym wyst4pieniu do Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Bydgosztzy, o uzgodnienie realizacji inwestycji, w ramach wniesionego wniosku

o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Zanqdu Dr6g Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, kt6ry reprezentuje Pelnomocnik Pani Malgorzata Golenko z firmy
Pas Projekt Sp. z o.o. z siedzibqw Nadarrynie, w zwiqzkt z przekazaniem przez Inwestora w dniu

25 pufudziernika 2017 r., ujednoliconej wersji raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, dotycz4cego

przedsigwzigcia polegajecego na rewitalizacji spoleczno - gospodarczej Starego Fordonu - Etap I,

realizowanego czgSciowo w terenie zamkniEtym kolejowym, w obszarue i zakresie okre5lonym

w zalqcznikach grafrcznych dol4czonych do wniosku.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postqpowania mog4 zapoznad siE z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przry ul. Dworcowej 81, 85 -
009 Bydgoszcz, nvmer pokoju 51 I (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri:

Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Zarzqdu Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

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 Kpa, zawiadomienie stron postgpowania uwafua sig za dokonane

po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczg6 jednostki)

dnia 2017 r.

woo.42 1 0.20.20 I 6.ADS.3 1

Zdjgto z tablicy ogloszeri

(pieczpi jednostki)

dnia 2017 r.
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Bydgoszcz, dnia ffia1dziernika 2017 r.
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