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OBWIESZCZENIE
o wydanill postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia ocolly oddi:ia.lywania

Regiorralny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy; dzi
art, 10$ I i49Lrstawyzdnia14czerwca l960r,Kodel<spostQpowalliaadrninistr
z 2016 r., poz. 23 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 63 ust. 2 i

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu infonnacji o $rodowisl<[r i jego r

,jnego (Dz. U.

nst. 3 ustawy

ronie, udziale

na okres l4 dni

201'7 r.

a Srodowisl<o

na podstawie

Decyzja kohczqca
niz po uptywie 7 dni od

do publicznej wiadomo$ci
AIJrooowrsKa w rtyogoszczy

adrlinistracj i,

przedrniotowe postgpowanie zostanie wydana
zakofczenia l4 dniowego tenninu pod4nia treSci

w Biuletynie Inforniacji Publicznej Regignalnej Dy

spoteczetistwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach oddziatywanigr na S isko (Dz. U,

22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

na Srodowisl<o

niosel< z dnia
rninp Miasto

rzedsigwzipcia

icy Radosnej,

Szczp5liwej i Szybowcowej w Inowroclawiur", realizowanego w obszeisze i zal<

w zalacznil<ach dotaczonvch do wniosku.
ie okreSlonyrn

ie wczeSniej

obwieszczenia

kcji Ochrony

oraz wywieszenia tego obwieszczenia na ltablicy organow

Strony postEpowania rnog4 zapozna| sig z calo$ciq zebran przez dowod6w
i rnaterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrelccji Ochrony S owiska [)ydgoszczy

ach 8oo-l5oo.przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgosze4 numer pokoju 507 (V pi ), w godzi

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSc lua tabl ogloszeri

, atal<ZeUrzgdu Miasta Inowroclaw i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowi awB
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony S iska Bydgoszczy

na stron ie internetowej - www.byd goszcz.rdos, gov.pl.
zuP.
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Zdjqto z tablicy ogloszeri

(pieczgc jednostki)
dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

Ji ik*
-'t iV

-
' ]:........... 

--.-,.-
EMAF
?srryilrDvrry 5yat6f,

il:;.1"13:'n

Sp*t*i*my wy:xrg*ni* [M$$ - z*r:.E$rerxry ur]$d*i.lr *{tiktywnie, *s:*e*nie i

o wydanin postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywanir

oraz o zakoriczeniu zbierania wszystkich dowod6w i materiat6w w sflrawie, na

23 stycznia 2017 r'., llzupetniony w dniu 20 lutego 2017 r., zloZqny przez

lnowroclaw, w sprawie wydania decyzji o (rodowiskowych uwarunhoweiniach dla

pn.: ,,Bttdowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przylqczy w

ui ilwononu *1, U5"$09 Bydgssrrr, l*1.: 5t 50 65'&$$, fux: 5? 5il-65-6$i, kunurinriu.liyilg+:$cer0rd*s.gov.pl. rd*s.gr;u pl


