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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddlzialywania na Srodowisko

Regircnalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgosrzcz"y, dzidlaj'qc na porJstawie:

art. 10 $ 1 i49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks pos;tqpowania admirnistraoyjnegcr

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustavrq K^pa oraz art. 153 ust.2 i 74

ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodo,wisku i jegcr

ochronie, udz:iale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanizL

na Srodowiskc, (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowad:4enia ocony oddzia.lywania

na Srodowisk<l oraz o zakoficzeniu zbierania wszystkich doworJ6w i matbrial6w w sprawie,

na wniosek zr. dnia 14 marca 2077 r. (wpl.: 17.03.2017 r.), znak: TIiRG '6220-112077,
(uzupelniony 'w dniu 3 kwietnia 2017 r.), zlo1ony przez Gming Boniewo, w sprarwie v,rydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzi,pcia pn.: ,,Przebudowra drogi
gminnej w miejscowoSci Zurawice, Osiecz Wielki" realizowrnego w obszarze i z:akresier

okre6lonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyz.ia ko(rczqca przedmiotowe postEpowanie zostilnie wydana niie wczeSnie-j

niL po uplywie 7 dni od za.kohczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenitt

do publicznej wiadomo5ci w Biuletynie Informarji Publicznej Fi.egionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeniil na tablicy ogtosizeh organ6raz

administracji.

Strony postqpowania mog4 zapoznat siE z caloSciqzebranych przez organ dowod6rar

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydg;oszcz1,

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

8oo- r 5oo.

Obwie'szczenie zostaje podane do publicznej wiadonnoSoi na tablicach olqloszefi

Urzgdu Gmin'y Boniewo i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, atakl<>

w Biuletynie J.nformacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slrodowiska w Bydgoszczl,

na stronie i nternetowej - www.byd goszcz.rdos. go'v.pl.
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