
2017 r.

&wffiww hfi&*_$qA

art. l0
(Dz. U.

ustawy

udziale
(Dz. U.

Decyzja kohczqca
niL po uptywie 7 dni od

do publicznej wiadomo6ci
Srodowiska w Bydgoszczy
administracji.

$ I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania ad

z20lr5 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Klpa oraz art. 63

z dnia 3 paLdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i

spoleozefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
22016 r.,poz.353 ze zm.),

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej

Urzgdu GminLy Cekcyn i ltegionalnej Dyrekcji Ochrony
w Biuletyrnie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji
na stroni e internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

Zdjgto z tablicy ogloszefi

(pieczgi jednostki)
dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

***'**

7 up.
Ochrony

Ocen

$potnitrmy wyrnuganin IMAS * zurzqdzamy urzpdcm e{r;kiywnie, osrtzgdnie i

Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczpi jednostki)

w oo.4207 .12.2017 .DM.7

OBWIESZCZENIE
o wydaniru postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania

P.egiionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eydgoszczy, dzialajqc

zawiadamia stronv

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania
oraz o zttkohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i materiat6w w sprawi

z dnia 3l stycznia 2017 r. (wpt.: 2.02.2017 r.), bez sygnatury, uzupelniony w
2017 r. zloh'on! przez Gming Cekcyn, reprezentowanq przez Pelnomocnika
Kulcryka z ftmy Kulczyk Projekty tr-ukasz Kulc4rk :z siedzibq w
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkor,vaniach dla
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn - Huta", realizc
i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych dolqczonych do wniosku.

przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana
zakortczenia 14 dniowego terminu podania treSci

w Biuletynie Informacji Publicznej Flegionalnej Dy
oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy

Strony postgpowania mogq zapoznal sig z cato6ciq zebranych przez

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V piEtro), w godzi

{:}VREK{"!A {}($.f R#F*Y 5RffiDffi {5K& W FYBG

ul. l)woreows 81, B5-009 Bydgorzra, *L: 5t 50"6$"666, lsx: 52 50-65-*6f kunrolurio.hyrlgoszez@rdo:"1nv.pl, g{)$ru.r{r01.00v, pl

na okres l4 dni

5ZIZY

Bydgos;zcz, dnia25 kwi ia20I-lr.

$rodowisko

na podstawie

inistracyjnego
2 i 74 ust.3

ochronie,

Srodowisko

Srodowisko

na wniosek
niu I0 lutego

na l,ukasza
Grudzfladzu.

QWZlQcla

w ollszarze

kcji Ochrony
organow

dowod6w
Bydgoszczy

800..1 500.

wiadomoSci na tabli ogloszeri

, tt tak|eSrodowiska w Bvd

Ochrony Srodo ka Bydgoszczy


