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OEWIESZCZE
o wydaniLl postanowienia o odstqpieniu od

tia oceny oddziatywania na 6rqdowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Sroclowiska
art. l0 $ I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(od
z 2016 r., poz. 23 ze n'n.), zwanej dalej w sl<r6cie usta
z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostppnianiu infornr
spoleczeristwa w ochronie Srodowisl<a oraz o oce
22016 r'., poz. 353 ze zrn.),

w

Bydgoszczy, dzialaj4c na podstarvie
postppowania administracyjnego (Dz. U,
Kpa oraz art. 63 Lrst. 2 i 74 ust. 3 ustawy
ji o Srodowisl<u ijego ochronie, udziale
oddzialywania na Srodowiskp (Dz. U.

zawiadania

o wydaniu postanowienia o oclst4pienir-r od prze
ia oceny oddzialywania na Slodowi:;l<o
oraz o zal<oriczeniu zbierania wszystl<ich dowod6w i atelial6w w sprawie, na wnioqel< z dnia
20 nrarca 2017 r,(wplyw:27.03.2017 r.), uzupelniony
dniu 2ji kwietnia 2017 r., zlofony pr:zez
Parri4 Joannq Podlasl<4 pelnomocnil<a Miasta i Gmi y Clrodecz, w sprawie wydania dec5,2j1
o Sr'odowiskowych uwarunlcowaniach dla przedsipwz ia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
Wola Adamowa- Lubieniec", realizowanego w o
rze i zakresie okre6lonvtn w zalaczlrilcach
dol4czonych do wniosku.

Decyzja koriczqca przedmiotowe pos
niz po up{ywie 7 dni od zal<ohczenia i4 dniowe
do publicznej wiadomoSci w Bir-rletynie Informacji
A,
JrocowlsKa w l'ydgoszczy oraz wywieszenia tego
admin istlacj i.

Strony postppowania rnog4 zapozna6 sig z caloSci4 zebrarrych przez orgau dowod6w
irnaterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislta w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej Bl, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V piptro), w godzinach Poo-l5oo.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach oglosz:eir
w Urzpdzie Miasta iGminy Chodecz iRegionalnej DyrekcjiOclirony Srodowisl<aw flyclgoszczy,
a Ial<2e w Biuletynie Infolmacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowiska
w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz,rdos,gov.pl.
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