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0 wydaniu postanowienia o

oceny oddziatywania na Srodowi
co do zebranych dowod6w i m

Ri.egionalny Dyrektor Ochrony S

art. l0 $ I i49 ustawy z dnia 14 czerwca 7

(Dz. U. z'2016r.,poz.23 zezm.),zwanei dalej w
ustawy z dnia 3 paLdzienika 2008 r. o
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
(Dz. U. 22016r.,pot.353 zezm.),

zawiadam

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od

oraz o zakoitczeniu zbierania wszystkich
13 marca 2011 r., uzupelniony w dniu 10 kw
reprezentow anq przez Pelnomocnika Pana A
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
nr 150444C Radlowo Centrum - Karolewo",
w zalqcznikach graficznych dolqczonych do wni

Decyzja kortczqca przedmiotowe wanre

niZ po uptywie 7 dni ad zakohczenia 14 dn

do publicznej wiadomoSci w Biuletynie In

iska w Byd$oszczy, dzialajqc rla podstawie

i0 r. Kodeks postgpowania adrninistraoyjnego

ikr6cie ustaw{ Kpa oraz aft. 63 usf. 2 i l4 ust.3

aniu informapji o Srodowisku i jggo ochronie,

raz o ocenaOh oddzialvwania nii Srodowisko

Byd1oszcz, dnia24 czerwpa\)l7 r.
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ria

strony

ia ocpny oddziatywania na Srodowisko

w i material4w w sprawie, na whiosek z dnia
etnia 2017 11, zloiony pruez Gr;ning PakoSi,

ie wydana nle wczeSniej

go terrniriu podania ttreSci dbwieszczenia

Publiczndj Regionalncrj Dyreftcji Ochrony
tablicy oglpszef organuSrodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia

administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoma| s

i material6w w sied;zibie Regionalnei

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nn

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

Urzpdu Miejskiego w PakoSci oraz w Regional

atakie na stronie internetowej - www.bydgoszcz.
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