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Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczg6 jedqostki)

dnia 2016r.

woo.4233.2.2015.Ks.4

OBWIESZCZENIE

o wvcofaniu wniosku

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqa na podstawie art. 49

i I 0 .$ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,

poz.23 ze zm.), zwanej dalej Kpa,

zawiadamia strony,

2e w dniu 28 grudnia 2016 r. wplynqlo podanie Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej, w imieniu

kt6rego wystppuje Pan Janusz Granatowicz - Pelnomocnik, z informac.j4 o wycofaniu wniosku z dnia

9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia

zakresu raportu dla przedsigwziEcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wi6le pontaej Wloclawka",

realizowanego na terenie gminy Raci42ek i Czernikowo, w obszaue i zakresie okreSlonym

w zalqczonej do wniosku karcie informacyjnej przedsigwzipciaorazmateriaLach kartograficznych.

Decyzjao umorzeniu postppowania bEdzie mo gla zostadwydana nie wczesniej niZ po uptywie

7 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia do publicznej wiadomo$ci

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszc-zy oraz

wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogloszefi organ6w administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznal sig z aktarni sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczry $zy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz,numer pokoju 511

(V pigtro), w godzinach 8--15oo.

Obwieszczenie zostaje podane do ppblicznej wiadomodci na tablicach ogloszeri w urzqdach

gmin: Raci42ek, Czernikowo, Dobrzyn nad Wisl4 Fabianki, Bobrowniki, Obrowo, Lubicz,

Wloclawek, Miasto Wloclawek, Lubanie, Waganiec, Ciechocinka, Nieszawy, Aleksandr6w Kujawski
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Bydgoszcz, dnia .fu grudnia 2016 r.

i Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Publicznej Regionalnej Dyrekcji

www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

Srodowiska w lydgoszczy, a takhe letynie Informacji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy re mternetoweJ -
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Zdjqto z tablicy ogloszeh
(pieczpi jednostki)

dnia 2017 r
Podpis osoby odpowiedzialnel :
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$pelniamy wymngrnic [ful4s -".iurzqdrurny urrpilem r:fekrywnie, CI$ziifdnis i proirodowiskcwa

ul. Dwaxowa 81, 85"009 Bydgoszcz, tel.: 52 50"65"666, fux; 5? 50"65"667, koncelaria(}rdos-hydgaszez^pl, bydg+sru.rdas.gav.pl


