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o wydaniu postanowienia o odstqpierriLr od pr'

aft, l0 $ I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19

22016 r,, poz.23 ze znt.), zwanej dalej w sk

z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o Lrdostqpniani

spoleczeristr,va r,v ochronie 5r'odowisl(a oraz

2 2016 r,, poz. 353 ze znt.),

dla przedsiqwzipcia pn.: ,,Rozbudowa d

SzczLtl<a", realizorvanego w obszarze i

clo u,uiosl<Lt.

Zaiviesic na oi<res l4 dni

, Kodel<s postQpowania adminii;tracyjnego (Dz. U.

je ustaw4l(pa oraz art,63 ust. jl i J4 ust.3 ustarvy

.r infolrracji o Srodowisl<Lr ijego ochlouie, Lrdziale

o ocenach odclzialyr,vania rra Srodowisl<o (Dz. U.

i gminnej ff 080649C Nowe Swierczyny-

resie ol<reSlonynr w zalqcznil<ach dol4czouych

!.{

Bydgoszcz, dnia 2l czerwca20ll r.

ZCZI'NIE
wadzenia oceny oddzialywania rra Srodowisl<o

Regionalny Dyrel<tor Ochrony wislta w Bydgoszczy, cizialirjqc na podstawie

ria strony

o r,vydanitr postanowienia o odst4pieniu od prowadzenia oceuy oddzialywania na Srodowisl<o

otaz o zakoriczeuiu zbierania wszystl<ich do 6w i material6w w sprarvie, na wniosek z clnia

24 rnarca 2017 r.(wp)yw 29.03.2017 r.), pelniony w dniu 21 lcwietniaL 2011 r." zlo2ony

przez Gminq Bartniczl<a , w sprawie w ria decyzji o Srodowislcou,ych uwarr-nl<owaniach

Decyzja lcoticzqca

n iz po uplywie 7 dni ocl

do pLrblicznej rviadomoSci
A,
5r'ooowrsKa w syogoszczy

adrr in istracj i.

Stlony postppowania mogzp zapozna

i rnateiiat6w \v siedzibie Regioualnej

przy Lrl. Di,vorcowej B l, B5 - 009 Bydgoszcz,

w Urzqclzie Gnriuy Baltniczl<a i Regionalnej

\\/ BiLrletynie lnfolmac"ji PLrblicznej

Z(l.ielo z tablicy oglosze ri

(p i eczgc .jednostli i )
clnia 2017 r

l'orlpis osotty otlporr ir'dzialuej

-r'J i{ -!'a

plzed rr iotolve

zal<oticzenia 14

tgpowanie zostanie wydarra nie wczeSniej

niowego terrninu podauia tre:Sci oblvieszczenia

w BiLrletynie In ji PLrblicznej Regionalnej Dyrel<cji Ocliron5,

ofaz wywleszenl ego crbwieszczenia na tablicy ogloszeri organow

sig z caloSci4 zebranych. przez organ dowoclow

rel<cji Ochrony Srodoivislca w lSydgoszoz;y

irer 
pol<oju 507 (V pigtro), w godzinach 800-1500

Obrvieszczenie zostaie podane do blicznej wiadornoSci lla tablicach ogloszeri

cji Oehrony Srodoi,vislca w Eiydgoszczy, atal<2e

egionalnej Dylel<cj i ,Ochlony Srodou,isl<a

u, Bydgoszczy ua stronie internetowej - w\A/w. d goszcz.rdos.gov.pl.
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