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Zaw ieszono na tabli cy ogloszeri
(pieczg6 jednostki)

dnia 2016r.

woo.42 1 0. 1 7.20 16.ADS.8

OBWIBSZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dztahajqc na podstawie

att. 63 ust. 2. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udlosteprdaniu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie Srodo'rviska oraz d ocenach

oddziaLywania na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.) oraz art. L0 $ 1 i art. 49 ustawy

z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. f3 ze zm.),

dalej ustawa K,pa,

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Slodowisko

oraz o zakohc',zeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wn

8 lipca 2016 r., uzupelniony w dniu 26 lipca 2.016 r., zloLony przez; Powiat G

kt6rego reprezentuje Pani Aleksandra laczun - Dorau zBiura Projekt6w Drogowych s.c.

w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniaoh dla p

pn.: ,,Przebudowawraz z rozbudow4 drogi powiatowej nr 1378C (lrudziqdz * Ga6", real go

czq$ciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w

gr afrczny ch dol4czonych do wniosku.

W zwi,qzku z pov,ryLszym informuj E, i2 w terminie 7 dni od dnia dorgcz:enia leJSzego

zawiadomienia, zgodnie z art. 10 $ 1 ustar,vy Kpa, strony postgpowania mog4 zna6 siE

z postanowieniem oraz dokumentacj4 p:rzedmiotowego przedsiprvzigcia w siedzibie

Dyrekcji Ochno,ny Srodowiska w Bydgoszczry przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511, w

8oo-15oo, w dniach pracy RDOS.

Niniejs:ze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci w spos6b

przyiety, a takLe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszcz5r

u' biulefnie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. ustalvy Kpa, zawriadomi ie stron

postgpowaniauwuila sig za dokonane po up$wie czternastu dni od dnia publicznego ta.

Bydgoszcz, dnia I 9 pafidzienil<a 2A16 r.
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