Zar.vieszono na tablic)/ ogloszeri
(pieczEd jednostl<i)

2017

Zawiesii na

ol<res

l4 dni

r.

RH#$SMALM& *yRgHfl"'fb #(8"$ Kft

$,tV

$R*&*VSXSK& W RySSSSZCXy

Bydgoszcz, dnia 12 l<wietnia 2011

r.

w oo.420'7 .22.201 7 .JM.6

OBWIESZCZENIE
o wydaniLr postaltowienia o odst4pieniu od przeprcwadzenia oceny oddzia.lywania n4 $rodowisl<o

Regionalny Dyrelctor Ochrony Srodowisl<a w Byclgoszczy, dzialajec na podstawie
art. 10 $ I i49 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. I(odel<s postppowaniaadrninistracyjnego (Dz.tJ.
22016 r.,poz.23 zezn.), zwanej dalej w slcr6cie ustawqKpaoraz art.63 Llst.2 i74usl.3 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r, o udostppnianiu irifonnacji o 6rodowisl<u i jego ochponie, udziale
spoteczetistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na (rodowisl<o (Dz. U,
22016 t'., poz.353 ze nn.),
zawiadamia stfony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywatria na Srodowislco
otaz o zal<oticzeniu zbierania wszystkich dowod6w i rnaterial6w w sprawie, na wniosek z dnia
13 lutego 201J r., wpl.: 16.02.2017 r.,zlo2ony przez GmingZbojno, w sprawie wydpnia decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn,: ,,Przebudowa drogi gminnej nr

110522C'w miejscowoSci Adamki, gmina Zb6jno", realizowanego w obszarze

i

zal<resie

okle6lonynr w zilqcznil<ach dol4czonych do wniosl<u.

Decyzja lcofczqca przedmiotowe postEpowanie zostanie wydana nie wczeSniej
ni2 po uplywie 7 dni od zakoriczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadon.ro6ci w Biuletynie Infonnacji Publicznej Regionalnej Dyreftcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszazy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszerl organ6w
admin istracj i.

Strony postgpowania mogq zapozna( sig z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i rnaterial6w w siedzibie Regionalrrej Dyrel<cji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej B I , 85 - 009 Bydg oszcz, nluner polcoju 507 (V piEtro), w godzinach 8oo- I 500.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci na tablicach ogloszeri
Urzpdu Grniny Zbojno i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byclgoszczy, a IakZe
w Biuletynie Inforrnacji Pubticznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy
na stron ie internetowej - www, byd goszcz, rdos, gov.pl.
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