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Zawieszono na tablicy ogloszefi
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I

maja2017 r.

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postQpowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ustawy

z

dnia 3 pa2dziernika 2008

w oohronie

spoleczefstwa

U"

ar1. 74 ust. 3

r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2,016 r.,

poz. 353 ze zm.) oruz art.
administracyjnego (Dz.

w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

l0 $ I i

49 ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960

22016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4

r. Kodeks

postppowania

K.pa,

zawiadamia

o zawieszeniu postppowania w sprawie wydania decyli o Srodowiskowyctr uwarunkowaniach, na wniosek

z

dnia 1 lutego 2077 r., uzupelniony

reprezentowanq prz:ez Petnomocnika

Projektowo

-

Konsultingowa

z

-

w dniu 24 lutego

2017 r., zloZony przez Gming Mogilno,

Pana Mariusza Walczaka

siedzib4

w Zninie, w

z

WA.LCZAK-PROJEKT Pracownia

sprawie wydania decyzji

o

Srodowisl,lowych

uwarunkowaniach dla pr;zedsigwzipcia polegaj4cego na budowie obwodnicy miasta Mogilna
reafizowanego

w

obszarze

i

zakresie okre5lonym

w

-

Jll etap,

zalqczntkach graficz:nych dol4gzonych do rarniosku

oraz karcie informLacyjnej przedsigwzigcia, sporzqdzonej przez Pracovrnig Projektow4 Anna Dorota
Wladyczka z siedzib4 we Wroclawiu, do czasu przedlolenia przez Wnioskodawcg raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko.

Zgodnie z

o zawieszeniu

auft.

70 $ 1 ustawy Kpa, strony postppowania mogqzapoznad sip z treSci4 prostanowienia

postgpowania oraz

z aktami sprawy, w siedzibie Regionalne.j Dyrekcji Ochrony Srodowiska

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

godzinach

8--15-.
Niniejsze r:bwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicach ogloszeri
w Grninie Mogilno oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

internetowej

-

wwrv.bydgoszcz.rdos.gov.pl

w Ilydgoszczy, a

- w Biuletynie Informacji

tak4e na stronie

Publicznej Regionalnej Dtyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie

z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie

stron postqpowania uwaLa siq za dokonane

po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Zd19to z tablicy ogloszeri

(pieczqi jednostki)

dnia

2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

*"R
{v+

*.

ET;

:

*
I

ffil\44s
"::::ii:t:,7,\.:::;

Spefninmy lvyrns1,1CInlfi [MAS
ul. *worrrwn

tl,

-

;flrrqdzflmy !rr?pdcfi] e{uk{ywnie, s$z{r$dnifl i

$5 009 Bydgouu, lrl.r J? 50 fi5 666,

fnx

5? 50 65 661 knnc*lllrirr(uird{$ bydgrsz*.p1, hydauurr.nfos.gov.Bl

