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OBWIESZCZENIE
o wydaniu positanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na 6rodou,isko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na porlstawie

aft. 10 $ 1 i49 ustawy zdnial4 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowaniaadministracyjnego tiDz.U.
22016 r., poz.'.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 6'3 ust. 2a i 74 ust.3 ustawy

z dnia 3 paildziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego oclrronie, udziale

spoleczefrstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dtz. U.

z 201 6 r., poz.'-\ 53 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu posrtanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek zz dnia

3 marca2017 r., wpl.: 8.03.2017 r., bez sygnatury, uzupelniony w dniu 31.03.2017 r., z:.lahony

przez Gmtnq Baruchowo, reprezentowan4 przez PanaKrzysztofa Grudziriskiego - Za:stgpcq \M6jta,

w sprawie wydania decyzjt o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla pr:redsigwzigcia

pn.: ,,Rozbudc,wa dr6g gminnych nr l9102lc i 191033C na trasjie Kurowo-Babia G6ra -
skrzyzowanie z: drogqwojew6dlzkq nr DW 265", realizowanego w obszarze i zakt'esir; okre$lonym

w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kohcz1ca przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wc:ze6niej

ni2 po uplywiie 7 dni od zakofczenta 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszozenia

do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej tlegionalnej Dyrekcji Clchrony

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w

administracji.

Strony postgpowania rnog4 zapozna| sig z caloSci4 zebrany'ch przez organ dowod6w

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w BydS5ctszczy

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 00t9 Bydgoszcz,numer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 8oo-l5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomorlci na tablicach o1g,tr'oszeri

Urzqdu Gminy Baruchowo i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takze

w Biuletynie lnformacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

na stron i e internetowej - www. bydgoszcz.rdos. gov. p l.
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