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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakohczetiuzbieruriawszystkich dowod6w i material6w w sprawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie

art. t0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz, 2096 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie Kpa oraz art. 63 ust' 2 i 74 tsI. 3

ustawy z dnia 3 pafudziennka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2018 r,, poz. 208I ze zm.),

zawiadamia stronY

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na 6rodowisko

oraz o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia

6 mala 2019 r. (wptyw: 15 maja 2019 r.), Gminy Skrwilno, uzupelniony pismem z dnia 22 mala

Z0I9 r. (wptyw: 24 maja 2019 r.), w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr I204I4C Skrwilno

- Mo$ciska", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zatqcznikach graficznych

do\4czony ch do wnio sku.

Decyz4a koircz1ca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczeSniej

niZ po uptywie 7 dn1 od zakohczenia l4-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia

do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na Iablicy ogloszeri organ6w

administracji.
Strony postgpowania mog4 zapoznal sig z caloSci4 zebranych ptzez organ dowod6w

i materiatr6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz,numer pokoju 501 (V pigtro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

w rJrzgdzie Gminy Skrwilno oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

a tak:2e w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Wskazujg dzieri publicznego ogloszenia: 13 sierpnia 2019 t'
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