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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj6cna podstawie:
att' 74 ust' 3 ustawy z dnia 3 puldziercika 2008 r. o udostqpnianiu inforrnacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie irodowisk a orazo ocenach oddziilywania na srodowisio(Dz' U' 22016 r.' poz.353 ze zm.), dalej zwanqustaw4 ood oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2aft r., paz.23 ze zm.), zwanej datej
ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postqpowania;
art. 38 i 85 ust. 3 ustawy oo6, zawiadamia spoleczeristwo,

2e w dniu 5 stycznia 2017 r., na wniosek z dnia I lipca 2016 r., uzupelniony w dniu 26 lipca 2016 r.,zloLony przezPowiat Grudzi4dzki, reprezento*any pri""Pelnomocnika Pani4Aleksandrp Jaczun- Dorauz Biura Projekt6w Drogowych s.c., z siedzib4 w Toruniu, zostala wydana decyzja Nr l/201 7, znak:woo'4210'17.2016'ADS.L3, o $rodowiskowych uwarunkowaniacir, orzekij4ca brak potrzebyprzeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiEwzipcia pn.: ,,przebudowa wrazz ro,zbudow4 drogi powiatowej nr 1378c Grudzi{dz - Gid', ,"uii"o*un"go czqsciowo w tereniezamkniptym kole.iowym, w obszarze i .zakresie okre$lonym w zalqcznikach"grafie)nych dol4c zony,ch
do wniosku i karcie informacyjnej przedsiEwzigcia.

Dorpczenie decyzji stronom uwa2a siQ za dokonane po upfuwie 14 dni od zako1czenia
14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w;Bydgoszczy orazwywieszenia tego obwieszczenia
na tablicach o gloszeri organ6w adrnin istraci i.

. Strony postEpow ania mogqzapozia| sig.z lre6ci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochronySrodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej g1, tg5-- 0b9 Bydgoszcz, nurner pokoju 5ll (V pigtro),
w godzinach 8*-15oo.

obwieszczenie zostaje podane do publidznej.wiadorno6ci na tablicach ogloszefi UrzEdu GminyGrudziqdz i Regionalnej Dyrekcji oohrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takze # Biuletynie InformacjiPublicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska ; nydgoszczy na stronie internetowejwwwbydgoszcz.rdos.gov.pl. , ,

Tresi ww' decyzji oraz dokumentacja sprawy udostqpniana jest spole czehstwuAdnie z zasadami
zawartymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostppnianie iformacji o Srodowisku i jego;./d [. 
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