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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia nakladaj qcego obowi4zek przeprowad zenia

oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy, dzialajqc na podstawie
art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 74 ust. 3 pkt 1

ustawy z dnia 3 puldziemika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaLywania na Srodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouio5,

zawiadania
strony postgpowania o wydaniu w dniu 30 marea 2017 r., postanowienia o obowi4zku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu zgodnego
z art. 66 ust. l, 2 i 6 uouioS, w zwiqzku z prowadzonym postEpowaniem administracyjnym,
na wniosek z dnia 1 lutego 2017 r., uzupelniony w dniu 24 lutego 2017 r., zlohony przez Gminq
Mogilno, reprezentowanq przez Pelnomocnika - Pana Mariusza Walczaka, z V/ALCZAK-
PROJEKT Pracownia Projektowo - Konsultingowa zsiedzibqw Zninie, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie obwodnicy
miasta Mogilna - II etap, realizowanego w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznikach
grafrcznych dol4czonych do wniosku oraz karcie informacyjnej przedsigwzigcia, sporz4dzonej
przez Pracownig Projektow4Anna Dorota WNadyczka z siedzib4we Wroclawiu

Zgodnie z afi. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania mgge zapozna(, siE z treSci4
postanowienia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony SrMowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz. numer pokoju 511 (V piqtro), w $dzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci nd tablicach ogloszeri
w Gminie Mogilno oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Yy dgoszczy,
a takle na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej.
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art.49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaza
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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