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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniLr od przeprowadzenia oceny oddziatywania na islco

Regiorialrry Dyrektor Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy, clzia\ajec na tawie
afi, l0$ li49ustawyzdnia14czerwca 1960r, I(odel<spostgpowaniaadnrinistraayjnego(
22016 r., poz.23 ze zn.), zwanej dalej w sl<r6cie ustawn Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 rrstl 3

U

stawy

ziale

z. U.
22016 r., poz.353 ze znt,),

zawiadania strony

o wydaniLr postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzia.lywania na is l<o

oraz o zakoticzeniu zbierania wszystkicli dowod6w i rnaterial6rv w sprawie, na wnios]ek clnia

Pana24lutego 2017 r.(wptyw:27.02.2017 r,), uzupelniony w dniu 9 marca2017 r.,zloLony prze
Macieja Sosl<g, pelnomocnika Gminy Lniano, w sprawie wydania decyzji o Srodou,fisl<

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbu@owa drogi gminnej Huta- Ci

ych

L LJ )

realizowanego w obszarze i zalcresie okre$lonyr"n w zalqcznikach dolEczonych do wnioskq,

Decyzja koricz4ca

niz po Lrplywie 7 dni od

do publicznej wiadorno5ci
A,
sr'oclowrsl(a w tSydgoszczy

ad rninistracj i.

przedmiotowe postqpowpnie zostanie wydar:a nie niej

oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowi wB
przy vl. Dworcowej B l, 85 - 009 Bydgoszcz, nurnel' pokoju 507 (V piptro), w nacn

Obwieszczeuie zostaje podane do publicznej wiadorno$ci ua

w tJrzgdzie Gniiny Lniano i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowi
na stron ie i nternetowej - www. byd goszcz.rdos. gov.p l,

2017 r.
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." rlii , lr.r. :

Bydgoszcz, aniu ! czerwca2Ql|

z dnia3 paldziernika 2008 r, o udostEpnianiu infbrrnacji o Srodowisku ijego ochloniie,
spoleczetistwa w ochrouie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (

zal<ofczenia 14 dniowego terminu podania trpSci obwfes

w Biuletynie Infonnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji C

zel|La

rony

nrlw

ZdjEto z tablicy ogloszeri

(p ieczqi jed nostk i)
dnia 2017 r
Podpis osoby odporvicdzialnej
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