
dni

Zawieszono na tablicy ogloszen
(piecz96 jednostki)

2017 r.

R Effi l: ffi IEA f;-tr|$ A TjY R E I((JA 0(&"9 R#ruv S&CIDCIwlsKA w BYD6

Bydgoszcz, dnia 25 kw
w oo.4207 .28.201 7 .DM.1

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania

FLegionafny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgos:zczy, dzialajqc
art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
(Dz. U. z201lir.,poz.23 zezm.),zwanej dalej w skr6cie ustaw4Kpaorazart.63
ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i

udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ooenach 'oddziatywania
(Dz. U. 2201(i r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania
oraz o zakoiczeniu zbierania wszystkich dowod6w i materialf6w w sprawi

zdnia22lutego20lT r.,wpl;27.02.017 r., uzup. 17.03.2017 r.,zloZony przezG
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr ll0418C w miejscowo6ci Piotrkowo,

Etap I i Etap ll)", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqczni

do wnioskrr.

Decyz:ja kortczqca
niL po uplywie 7 dni od

do publiczmej wiadomoSci

Srodowiska w Bydgoszczy

administracji.

przedmiotowe postepowanie zostanie wydana
zakonczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci

w Biuletynie Informacji Publicznej R.egionalnej

oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy

Strony postgpowania mog4 zapoznad sig z caloSciq zebranych przez

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
przy ul. Drvorcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V pigtro), w godzi

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tabl

Urzgdu Grniny Ciechocin i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrorry Srodowiska
na stron ie internetowej - www. bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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