
TR, :\l \\".\.1 i(!' ,l

UJ. Toru'
85-844 B Y ~
REGON 34~'i6C,.(

KR~I-:;

I.a\\ icsić na okres l-ł dniZawieszono na tablicy ogloszeń
(pieczęćjednostk i)

dnia ~O. -11. 2011 r.

REGION ltl~ DYRf:KCJ~ O fiROU SROOOV' 15 lA V BYDGOSZCZY

W00.4210.8.201l.KŚ.3l
Bydgoszcz, dniaUlistopada 20 II r.

OBWIESZCZE IE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgo zezy, działając na podstawie
art. 74 ust. 3, art. 75 ust. I pkt I lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale połeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późno zm.) i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. r 98, poz. 107
z późno zm.),

zawiadamia
o podjęciu zawieszonego postępowania admini tracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: .,Budowa linii
tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulicy Fordońska,
Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz
Wschód" w Bydgoszczy", na wniosek z dnia 24 listopada 20 II r.. Tramwaj Fordon Spółka z 0.0., oraz
o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie przedłożonego raportu
o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia oraz aneksu.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § I Kodeksu postępowania
administracyjnego, strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania, z dnia 28 listopada 20 II r. oraz dokumentacją planowanego przedsięwzięcia
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 63, pokój numer 359, w godzinach 800_1500,
w dniach pracy RDOŚ.

Przedmiotowe obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, także na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w biuletynie
informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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