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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Sroclowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie
art. 10 $ 1 i49 ustawy zdniaT4 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowaniaadministracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 ze zm.), z;wanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz aft. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
22016 r.,Iroz.353 ze zm.),
zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz o zakonczenit zbieraria wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
20 lutego 2017 r.) wpl.: 22.02.017 r., zloZony przez Gminp N,abiszyn, reprezerntowan4
pruez Pelnomocnika - Pani4 Ilong Przychock4 Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Mieszkaniowej Urzgdu Miejskiego w tr-abiszynie, w sprawie wydania decyzji
o Srodowisl<owych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia pn.: ,,Budowa i przebudowakanalizacji
w m. trabiszyn etap Il", rcalizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach
dolaczonvch do wniosku.

kofrczqca przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wcze5niej
niL po upllywie 7 dni ocl zakonczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwi<:szczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
SrodowiskaL w Bydgoszczy oraz wyvieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
De><>yzja

administracji.

z calo6ciq zebranych przez organ dlowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byrlgoszczy
Strony postppowania mog4 zapoznat sig

przy ul. Dworcowej 81, 85

-

009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach

8oo-15oo.

Otrwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszefi
Urzgdu Gnriny tr abtszyn i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takle
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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