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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decylt umarzajqcq postgpowanie

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLqqc rLa

att. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dria 3 paldziemika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o

i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska otaz o ocenach

na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.) oraz art. IO i 49 ustawy z dtia 14 czerwca

postqpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 t.,poz.23 zezm)

zawiadumia i podaje do publicznej wiadomoSci,

2e w dniu 17 listopada 2017 r., na wniosek Miejskiego Zarzqdu Dr6g w Toruniu, kt6ry reprezenluj

Pan Andrzej Sawoszczuk, zostala wydana decyzja vmarzalqca w caloSci postgpowanie w sprawie wydani

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Rozbudowa ulicy Grudziqdzkiej

na odcinku od skrzyZowania z nowq ul. Polnq do wl4czenia projeklowanej Trasy Wschodniej w Toruniu

realizowanego czgSciowo w terenie zamkniEtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreslo

w zalqczrnkach graftcznych dolqczonych do wniosku.

Jednocze6nie inforrnujE, i2 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego zawiadomienia,

postgpowania i zairfieresowane spoleczefstwo moge zapoznal sig z tre$ci4 decyzji w siedzibie Region

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 508, w godzi

8oo-15oo, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostqe podane do publicznej wiadomo6ci na

Miejskiego zarzqdu Dr6g w Toruniu, urzpdu Miasta Toruri i Regionalnej Dyrekcji

w Bydgoszczy, a takle w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji

w Bydgo szc zy, na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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