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OEWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstqoieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

R.egionallly Dyrektor Ochrony Srodovylska w Bydgoszczy, dztatajec na podstawie

art. 10 $ I i49 ustawy z dnia 14 czorwca 1950 r. Kodeks postqpowania adn'rinistracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., paz. 1257 tj.) zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz ar!". 63 ust.2 i 74

ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostqpnianiu infonnacji o $rodowisku

ijego ochron!e, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenaeh oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wycianiu w drriu 4.A7.2417 r" postancwienia o odstapieniu od przerrowadzenia oceny

oddzialywania ne Srodox,isko oraz o zakoiwzanils. zbieraniz wszysikich dowod6w i material6w

w sprawie, na wniosek z dnia 14-rriarca 2A17 r. (wpl.: 14.$.2A17 r.), bez sygnatury,

uzupeinionego w dniu 29 rnarca 2A17 r." zlo2onega przez Gminp Grudzia.dz, reprezentowan4

przez Pelnomocnika - Pana Marka Bukowskiego z firmy Infrastruktura Projektowanie

iNadz6r z siedzibqw miejseowoSci Michale, 86-134 Dragaez, w sprawie wydania decyzji
o Srodowisk-owych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia pn.: ,,R.ozbudowa drogi gminnej

nr 040502C Watdowo - Btqdowo", realizowanego w abszarze i zakresie okre5lonym

w zalqcznikach dol4czonyoi'r do wniosku.
Decyzja kortczqca przedmiotowe postqpowanie zostanie wydana nie wcze5niej

niz pa uplywie 7 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podarria tredci obwieszczenia

do publicznej wiadomo$ci w Eiuletynie nnformacji Publicznej Regionainej Dyrek-cji Oehrony

Srodowiska w Bydgoszczy arazwywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w

administracji.

Strony posiEpowania mog4 zapoznad siq z catodci4 zebranych przez organ dowod6w

i materia?6w w siedzibie Regionalne.j Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy ul. Dworeowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V piqtro), w godzinach

8oo- I 5oo.

Obwieszczenie zosiaje podane do publicznej wiadcrno6oi na tabtrieaeh ogloszef

Urzqdu Cminy Grudzi4dz i Regionalnej Dyrekc.ji Ochroiry Srodowiska w Bydgoszczy,

a takae w Eiuletynie trr'aformacji Fubiicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gcv.pl.
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