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w oo.4210.20.20 1 6.ADS.3 7
OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie art.74 ust. 3 ustawy

z dria3 pafdzierntka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,udziale spoleczefstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
oraz art. l0 $ l, 36 i'49 ustawy z dnta 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.22017 r.,poz. 1257 j.t,), zwanej dalej ustaw4Kpa,
zawiadamia

o zebraniu wszystkich dowod6w w sprawie, na wniosek Zarzqdu Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, kt6ry

z firmy Pas Projekt Sp. z o.o.

reprezentuje Pelnomocnik Pani Malgorzata Golenko

z siedzibqw Nadarzynie, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegaj4cego

ta rewitalizacji

spoleczno

-

gospodarczej Starego Fordonu

-

Etap

I,

realizowanego czgsciowo

w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreslonym w zaLqcznikach grafioznych dolqczonych
do wniosku.

Strony na podstawie art. 10
przedsigwzigcia

w

siedzibie Regionalnej

w Bydgoszczy, pok5j

508,

w

z dokumentacj4 niniejszego
Dyrekcji Ochrony Srodowiska przy ul. Dworcowej 81

$ 1 ustawy Kpa, mog4

zapozna( sig

godzrnach 800-1500, w dniach pracy RDOS oraz

w terminie 7 dni od daty

otrzymania zawiadomienia zglosiC ewentualne zaslrzehenia i wnioski.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczeSniej ni2 po uplywie 7 dni

od zakonczenia 14 dniowego terminu podania tresci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego
obwieszczenia na tablicy ogloszefl organ6w administracji.

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

Miasta Bydgoszczy, Zarzqdu Dr6g Miejskich i-Komunikacji Publicznej

w

Bydgoszczy oraz Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takite na stronie internetowej

-

www.bydgoszcz.rdos,gov.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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