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OBWIESZCZENIE
o wydaniLr postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny odclzialywania. na $roclowisl<o

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialalqc t1a podstawie
aft. l0 $ I i49 Ltstawy zdnial4 czerwca 1960 r. Kodeks postppowaniaaclministracyjnpgo (Dz. U.
2201'7 r', poz. 1251 ti.), zwanej dalej w sl<r6cie Lrstawa Kpaorazaft.63 ust.2 i j4 ust.3 Lrstawy
z dnia 3 pa1dziernil<a 2008 r. o udostgpnianiu infolnracji o Srodowisl<u i jego ochropie, udziale
spoleczetistwa w ochrotrie Slodowiska oraz o ocenach odclzialywaLria na Srodowisko (Dz. l_1.

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

zawiadarnia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowacJzenia oceny oddzialywania na srodowislco
oraz o zalcoficzenitL zbierania wszystlcich dowod6w inraterial6w w sprawie, na wniosel< z dnia
20 czerwca 2017 r.(wp1:yw:26.06.2017 r.), z\olony przez Andrzeja Kurdg, Pelnolrocrtil<a Miasta
iGnriny Sl<9pe, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwanrrllcowaniac6
dla przedsiEr,vziqcia pn.: ,,Przebr.tdowa drogi grninnej Zagno - Pokrzywnik", realizowapego
w obszarze i zal<resie okreslouym w zilqcznil<ach dolQczonych do wnioslcu.

Decyzja koricz4ca przedmiotowe postqpowanie zostanie wyclana nie wcze6niej
niz po uplywie 7 dni od zal<ohczenia 14 ch-riowego terminu podania tresci obrryieszczeria
do publicznej wiadomodci w Biuletynie lnformacji Publicznej Regionalne.j Dyrekcji Ochrony
Srocfowiska w Byclgoszczy otaz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy bgloszeli organ6w
adnrinistlacji.

Strony postppowania urog4 zapontal sig z caloSciq zebranych przez organ clowod6w
i nraterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy Lrl. Dworcowej B l, B5 - 009 Bydgoszcz, nLurler pokoju 507 (V piptro), w goclzlrrach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci na tablicach ogloszeri
w Ulzqdzie Miasta i Gniiny Skgpe i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takhe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dylekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl,
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