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OBWIE,SZCZENIE

o wvcofaniu wniosku

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w tsydgoszczy', dzialajqc na podstawie

art.49 i 105 $ 1 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adrninistracyjnego

(Dz. U . z 20 1 6 r., poz. 23 ze zn.), zwanei dalej Kpa,

zawiadamia stronv-

2e w dniu 6 czerwca2\l'7 r. wplynQlo podanie Miejskiego Zarzqdu Dr6g w Toruniu w imieniu kt6rego

wystgpuje Fan Andrzej Sawoszczuk, z informacj4 o wycofaniu wniosku z dnia l8 grudnia 2015 r.

(uzupelnionego: 26.01 .2016 r.), w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych u'warunkowaniach dla

przedsiQwziqcia pn.: ,,Rozbudowa ulicy Grudzi4dzkiej, na odcinku od skrzyZowania z now4 ul. Poln4

do wl4czenia projektowanej Trasy Wschodniej w Toruniu", realizowanego na terenie gminy Miasto

Torufi, w obszarze i zakresie okre6lonym w zalqczonej do wniosku karcie inforrnacyjnej

przed s i Qwzi pcia oraz materialach kaft ognafi cznych.

Decyzja o umorzeniu postqpowzLniabEdzie mogla zostal wydana pie wcze6niej ni2 po uptywie

7 dni od zakohczenia l4 dniowego terrninu podania treSci obwieszczenia do publiczrrej wiadompsci

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszcty $rat

wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogloszeri organ6w adminisffacji.

Zgodnie z art. l0 $ I Kpa, strony postgpowania mog4 zap6znac siq z aktarr"ni sprfwy

wsiedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej

B5 - 009 Bydgcsszcz, numer pokoju 511 (V piptro), w godzinach 8*-15oo.

Obwieszczenie zostaje poclane do publicznej wiadorno6ci na tatjlicach ogloszef :

Zarzqdu Dr6g w Toruniu, Urzgdu Miasta Toruri i Regionalnej Dyrekcji Ochrony

w Bydgoszczy, atakhe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

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