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OBWIESZCZ
o wydauiLl postanowietria o odst4pieuir"r od przeprow nia oceuy orldzialywarria na Srodgwi

Regionalny DyrQl<tor Ochrony Srodowis w Bydgoszczy, dziatraj4c na pqdst
alt. l0 5$ I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod postQpqwania admin istracyjnego (D
22016 r., poz. 23 ze zn.), zwanej dalej w slcr6cie ust w4 l(pa orez art.63 Lrst" 2 i 74 ust.3.
z drria 3 paLdziernika 2008 r, o LrdostqpnianiLr in ji o Sroglowisl<u i jego ochronie,
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o h oddziatywania na Srodowislco (

22016 r., poz.353 ze nn,),

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od prze zenia ocqny oddzialywania na Srodow
oraz o zal<oriczeniu zbielapia wszystlcich dowod6w
I marca 2017 r.(wplyw: 16103.2017 r.), uzupelniony
Tonrasza Jelenia, pelnomocnil<a Gminy D4browa Clielmirisl<a, w sprawie wydania
o 5r'odowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzi ia pn.: ,,Bndorva sieci wodociqgowgj i

l<arralizacji sanitarnej wraz z tloczni4 Sciel<6w i jej zasilarriem elelrtrycznyn oraz prz,

kanalizacji grawitacyjnej w miejscowoSci Now Dw6r, gmina D4blowa Chehlri
real izowanego w obszarze i zakresie ol<reSlonym w ikach do.l4czonych do wnioshu,

Decyzja kohczqc1
niz po uplywie 7 dni oCl

do publicznej wiadomo$cl
Sloclowiska w Byclgoszozy

ad min istracj i.

przedmiotowe postEp ie zostanie wydana nie

zal<ohczenia 14. dni go tenninu podania trefci obwi
w Biuletynie lnforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Qc
oraz wywreszenla tego wieszczerlia na tablicy ogloszeh qrga

Strorry postppowa4ia rnog4 zapozna(, sig z aloSci4 zgbrarrych plzez organ dg ow
i material6w w siedzibie Regionalnej D Ochrony Srodowiska w Byd
przy ul, Dwolcowej 81, 85 p 009 Bydgoszcz, nlllrer oju 507 (V piE:tro), w godzinach

Obwieszczenie zostaje podane do publi j wiadprnoiici na tablicach
w Urzpdzie Gminy D4$rowa Chefiniriska i onalnej Dyrel<cji Ochrony Sro{ow
w Bydgoszczy, a tal<ze w Biuletynie Inforrnacji
Sloclowisl<a w Byclgoszczy pa stronie intemetowej - w

ublicznej Reg;ionah,ej Dyrekcji Qch
.byd goszcz,rdos. gov.pl,

Zawjeszorlo na tablicy ogloszeri
(pieczgi jednostki)

dnia 201'1 r

Zarv cs c ra okres 14 d I
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Bydgoszcz, dnia czerwca2,0ll

material6w w sprawie, na wniosell z
drrir-r 7 kwietnia 201J r.,zlo|ony pr4ez
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Zd.igto z tablicy ogloszeri

(pieczgi jednostl<i)
clnia 2017 r
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Spu{ni*nry rorym*g*nitr ll$4AS * irrrre;d:cny urr-gr**m

*1. lvronu'sc &1, *5"0il? Bydgos:rr, tel.: 51 5{l-$5"66$, ltxr $t

na Srodowl


