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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o braku obowiqzku przeprowadzenia

oceny oddzi atywan i a na Srodowi sko or az moZliw oSci wypow iedzenia
co do zebranych dowod6w i material6w orazz$oszonych Z4daniach

podstawie

z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 7
nego (Dz. U.
ust. 3 ustawy

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego , ludziale

(Dz. U.spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatr ryvania a Srodowisko

oraz o zakofrczenru zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na iosek z dnia
Toruf S.A.,5 stycznia 2017 r., uzupelniony w dniu 26 stycznta 2017 r., zlohony przez ED

reprezentowanqprzez Pelnomocnika Pana Janusza Szynal, z Firmy InZynieryjnej Bene - Bud,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla slQwzlQcla

- projektpn.: ,,Budowa pierricienia Bielawy - Skarpa, od 2r6dla ECI do komory S1

podstawowy", realizowanego w obszarze i zakresie okre$lonym w zaLqcznikac dotqczonych

do wniosku.
Decyzja kohczqca

niZ po uplywie 7 dni od

do publicznej wiadomoSci

Srodowiska w Bydgoszczy
administracii.

przedmiotowe postppowanie zostanie wydana n e wczesnleJ

zakonczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci leszczema

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w l3ydgoszczy, dzialajqc
art. 10 $ I i 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administrac

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej

oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy

Strony postqpowania mog4 zapoznal sig z calodciq zebranych przez o

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Oohrony Srodowiska

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszczj numer pokoju 511 (V piptro), w godzi

Obwieszcirenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablti

Urzgdu Miasta Torunia i R.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w B
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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