
Zau,ieszorro na tablicy ogloszeri
(r ie ozgc .jed nos Ll< i)

dnia 2017 t

w oo.4201 .90.2011 .JM.1

OBWI
o wydaniLr postanowienia o odst4pieniLr od pr'

z dnia 3 palclziernika 2008 r. o udostqpniani
spoteczelistwa w ochronie Srodowisl<a oraz

22016 t'., poz.353 ze zn.),

Zau,iesic na oliles l4 drri

Bydgoszcz, dnia 21 czerwea2)ll r

ZI]NIE

infonnacji o SrodowiskLr ijego oehronie, Lrdziale

oceuach odclzialywania na Srodowisl<o (Dz. U.

Decyzja l<ohcz4ca

niz po Lrplywie 7 dni od

do pLrblicznej wiadomoSci

Srodowisl<a w Bydgoszczy

adm in istracj i.

Strony postqpolvania ntog4 zapozt)

i matelial6rv w siedzibie Regionalnej

przy Ltl, Dworcoivej B 1 , 85 - 009 Bydgoszcz,

stppowanie zostanie wydana nie wcze6niej

niowego terminu pocian ia trerSci obwi eszczenia

w BiLrletynie In acji PLrblicznej Regiorralnej Dylehcji Ochrony

olaz wywieszeni fego c,bwieszazenia na tablicy ogloszeri olganow

ip z calo6ci4 zebranycl't pzez organ dowocl6w

rekcji Ochrony Sroclowisl<aL w Byclgoszczl,

ner pokoju 507 (V piEtro'), r,v goclzinaclr 800-1500

Obwieszczenie zostaie podaue do blicznej wiadorlo$ci na tablicacLr og{oszeri

rv Ulzgdzie Gnriny Rogowo i Regionalnej D cji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, a lal<2.e

w Biuletynie Informacji Publicznej Regiona

na stron ie i nternetor,vej - lvr,vw. byd goszcz. rd os

j Dyrekcji Ochrony Srodowis;l<a w Bydgoszczy

.pl,

Z up. fih:gi+
Clchrc-ry 9r+ci

Ztllgto z tablic)/ ogloszcri

(p ieczgc .j ed nostl< i )

clnia 201'7 t

forlpis osoby odporviedzialrre.j

. it r' -r'T 
.)'i f:r

ffiN{AS

prowadzenia oceny oddzialywan ia ua $rodorvislto

Regionalny Dyrel<tor Ochrony S wisl<a w Bydgoszczy, dziala,jqc na podstau,ie

art. l0 $ I i 49 Llstawy z dnia 14 czerwca 196 f. l(odel<s postQpowania acLrinistracyjnego (Dz, U.

ie Lrstaw4l(pa oraz art. 63 rrst. i) i 14 rct.3 Llstzrwy22016 t'., poz.23 ze zrn.), zwauej dalej w s

la strony

o rvydaniu postanowienia o odst4pieniu od prowadzenia oceny oddzialywania na Srodorvisl<o

otaz o zal<ohczeniu zbierania wszystl<iclr 6rv i material6w rv sprawie, na wltiosel< z dnia
20 l<rvietnia 2017 L.(wptyw:25.04.2017 r.),

decyzji o 6r'odowiskowych uwarutrlcowaniach

Zotly przez GminE Rogov'ro, i,v sprawie wydania

przedsiqwzipcia pn.:,,BLrdor,va drogi gminnej
nr 120540C Szczerby od km 0+000 do

ol<re6lorrynr w zilqcntil<ach dol4czonych do

plzedrniotowe

zal<oticzenia 14

1<. l'r872", realizowanego w obszarze izal<r'esie

sku.

t!YtJ.:it.l na Srodowisko


