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OBWIESZCZE IE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z późno zm.)

zawiadamia,

że przeprowadza postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora - Tramwaj Fordon Sp. z 0.0 ..

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 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", z przejściem przez teren zamknięty kolejowy, w obszarze i zakresie

określonym w załącznikach graficznych. Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza

się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono

do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji

w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zaś organem biorącym

udział w ocenie oddziaływania na środowisko. właściwym do dokonania opinii i uzgodnienia

jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania

się z dokumentacją sprawy, składania uwag wniosków w formie pisemnej, elektronicznej

i ustnej, w terminie od 1 do 22 grudnia 2011 r., w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63, pokój 359, w godzinach 800_1500.

Niniejsze obwieszczenie zo taje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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