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Zawiesic na okres l4 dni

Bydgoszcz, dni maja201'/ r.

OBWIESZCZENIE

daniu postanowienia wyralajqcego stanowisk o, 2e realizacja zad,at"tia, przebiega etapovro

Regionalnv Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszrlzy" dzialajqc na podstawi<:

ustarily z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks postppowania radministracyjnegcr

z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz 74 wt. 3 ustawy,

3 paLdziernika 2008 r, o udostppnianiu informacji o Sroclowislku i jego ochronie, 11dziale:

istwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia.ll,eyania na 6rr:dowiskc,

(Dz. . z:,2016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

ttiu pcrstanowienia wyra2ajqcego stanowisko, 2e realizacja zadania przebiega etapowo

akl.ualne sq warunki realizacji przedsipwzipcia okre6lone w Decyzji nr 1012011, zsak:

.4210'18.2011.KS.8, z drtia 29 kwietnia 20ll r., w kt6rej stwierdzon,o brak potrzeby

afl'-

(Dz.

zdn

W

49

U.

o

oraz

wadzenia oceny oddzialywania przedsigwzipcia na Srodowisko dla zarnierzenia n1.:

uclowa drogi gn'linnej w Serocku - ul. Kolejowa',.

Zgodnie z aft. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznat sip z treSci4

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Bydgoszcz, llumer pokoju 511 (V piptro),

ov,rienia oraz z aktami sprawy, w siedzibie

W

w

goszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009

wG

zirtach Eoo- I 5"o.

l'liniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiaclomo6ci na tablicach ogloszeri

inie Pruszcz oraz Regionalnej Dyrekcji Ocflrrony Slodowiska w Etydgoszczy,,atakLe na stronie

ln i - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Fublicznej Regionalnej Dyrekcji

Och ny Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postppcrwania uwa:,Za sip za dokonane

pou ie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
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