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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od pneprowadzenia oceny oddziatywania na $lodowislco

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisl<a w Byclgoszczy, dziatajec na podstawie
aft. 10S I i49ustawyzdnia14czerwca l960r.KodekspostQpowaniaadrninistracyjnego(Dz.U,
22016 r., poz.23 ze n"n.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 Lrst, 3 ustawy
z dnia 3 pahdziernika 2008 r, o udostppnianiu infolmacji o Srodowisl<u i jego ochronie, Lrdziale

spoteczetistwa w ochfonie Sr'odowisl(a oraz o oeenaclt odclzialywaLria na Sr'odowisko (Dz. U.
22016 t'., poz.353 ze zn.),

zawiadam ia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pienir-r od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Sfodowisko
oraz o zakoticzeniu zbierania wszystlcich dowod6w i material6w w sprawie, na wniogel< z dnia
20 marca 2017 r.(wptyw:21.03.2017 r.),uzupelniony w dniu 25 lcwietrria 201J r.,zloagny przez
Pani4 JoannE Podlaskq petnomocnil<a Miasta i Grniny Chodecz, w sprawie wydanja decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,PLzebudowa drogi gminnej
Sobiczewy-Byszewo", realizowanego w obszarze i zal<resie okreSlonym w zalgcznil<acl't

do lqczonych do wn iosl<u.

Decyzla koricz4ca plzedmiotowe postppowanie zostanie wyclana nie wczeSltiej

niZ po Lrplywie 7 dni od zal<ofczenia 14 dniowego terminu poclania tre(ci obwfeszczenia
do publicznej wiadorno5ci w Biuletynie Infonnacji Publicznej Regioualnej Dyrel<cji Ochrony
Sroclowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczerria na tablicy ogloszefi organ6w
adm in istracj i.

Strony postgpowania mog4 zapozna! sig z calo(ci4 z;ebranych przez olgan dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy
plzy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nurrer polcoju 507 (V piEtro), w godzinach 900-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadorno6ci r1a tablicach ogloszeri

w Urzgdzie Miasta i Gminy Chodecz i Regionalnej Dyrel<cji Oclrrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy,
a tal<2e w Biuletynie Infolmacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a

w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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