
Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczpi jednostki)

dnia 2017 r.

Zawiesi(, na okres

8V$SS5Z(AY

t+ 01

w"E& u& a'd A 1- F* A WV WyWtS &r 0fr$'&R&ruv

dn. 
\y'"w-YvJ""""".,',, 

201 7 a

Podpis osoby odpowiedzialnej

$Kffim* *S A

o ivydaniu postanowienia o odst4pieniu od prze ania na Srodor{isko
oraz o zakortczeniu zbierania wsrystkich .awie, na wnipsek
z dnia 31 sfycznia 2017 r., bez sygnatury, rzez Wojta Grpriny
Osielsko pismem z dnia 1.02.2017 r., znak: li 117 r., uzupelniony

BydgoszQz, dnia 14 czerwca2)ll r.
W1Oo.4207 .1 s.2017 .DM.I 4

OBWIESZCZENIIl

g wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oc:ny opdziatyvyania na Srodowilko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydg na predsliyyi"
arp. l0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 96a r. Kodeks inistracyjlrego
(Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej t.2 i 74 dst.3(Dz. U. 22076 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej t.') i 74 dst.3
uslawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udost o Srodowiisku i jego rtohrQnie,

u{ziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oddzialywania na Srodo'*,iisko
(Dz. U. 22016r..,poz.353 zezm.),

Strony postgpowania mog4 zapozna| sig z caloS<>iq zebranych prz,ez organ dlowo$6w
i lmaterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w flydgoszczy
prVy ul. Dworcolvej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju .512 (Y piEtro), w godzinach 8''o-15po.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiaclomo6ci na tablicach ogloszeri

Urizgdu Gminy Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w llydgoszciry, a takae

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcjii Ochrony Srodowiska w Ry<lgoszczy

zawiadamta strony

w dniu 9.03.2017 r., w imierriu kt6rej wystqpuje Pelnonnocnik - lPan Michal Suchecki z Biura
Prgjektowego EI}PEJA z siedzibq w Kaliszu p;rzy ul. Ci6rno6l4skipj 8113, w sprawie wydania
ddpyzji o drodo,wiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,Budowa ulic: Rajska,

Rqdzinna, SzczEdliwa, Swobodna, S4siedzka, Spokojna ur ,Iaruzyniel', realizowanego w obst,arze

i lakresie okreSlonym w za\qcznikach dol4czonyoh do wniosku.

Decyzja koricz4ca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczedniej
nii po uptywie 7 dni od zako{tczenia 14 dniowego terminu podania l.reSei obwie>szclenia
d! publicznej wiadomo$ci w Biuletynie Infbrmacji Putrlicznej Regionalnej Dyrekc.fi Ochiony
Srgdowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwiesizczenia na tablicy oglosze,h orgap6w
administracji.
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