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Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r.
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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie

art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.

z 2016 r.) poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 pa1dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefstwa w ochronie rirodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.

22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko

oraz o zakohc'zeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
16 slycznia 2,017 r., wpl.: 26,01 .2017 r., zloilony przez Gminp Osielsko, w imieniu kt6rej

wystgpuje Pelnomocnik - Pani Agnieszka Szczaraszek-Kostecka z Biura InZynierii Drogowej

z siedzibq w Bydgoszezy, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwizigcia pn,: ,,Rozbudowa ulicy K4ty na odcinku od ul. Slonecznej do Szosy Gdariskiej

(DK5) i ul. Dtugiej na odcinku od Szosy Gdariskiej do Bocznej wraz ze skrzyzowaniami

z ul. Schmidta i Boczn4 orazwlqczeniem do DK5. Projekt rozbudowy ul. Slonecznej w Zolgdowie,

budowa 6cie2ki rowerowej i o6wietlenia na odcinku od ul. K4ty do ul. Bydgoskiej", rcalizowanego

w obszarze i zakresie okre$lonym w zaL4cznikach dol4czonych do wniosku.

Decyzja koh<>zqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczeSniej

niL po uplywie 7 dni od zakofrczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia

do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgos;zczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w

administracji.

Strony postgpowania mog4 zapozna! siE z caloSci4 zebranych przez organ dowod6w

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy

przy ul. Dworr;owej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5I2 (V piptro), w godzinach 8oo-1500.

Obwierszczenie zostaje podane do publicznej

Urzpdu Gminy Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony

w Biuletynie Informaoji Publicznej Regionalnej Dyrekcji
na stronie i nte rnetowej - www.bydgoszcz. rdos. gov.pl.
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Podpis osoby odpowiedzialnej

wiadomodci na tablicach ogloszef

Srodowiska w Bydgoszczy, atakhe
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
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