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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydg;oszczy, dzialajqc na podstawie

art. 10 S I i 49 ustawy z, dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Ktr>a oruz art. 63 ust. 2 i 74 ust. 3

ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczefistwa w oohronie Srodowiska oruz o ocenach oddzialywania na drodowisko
(Dz. U. 22016 r.,poz.353 zet zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oce)ny oddzialywania na drodowisko

oraz o zakortczeniu zbieravnia wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
14 lutego 2A17 r.,wpl.:27.02.2017 r., znak: RR.6220.10.2017, ujzup. w dniu22.03.2017 r., Gminy
Mrocza, w sprawie wydanira decyzjr o Srodowiskowych uwarunk.owaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Przebudowa potqcz:,enia komunikacyjnego skladaj4ca sig z odcink6w dr6g gminnych

nr 0901 14C relacji Witoslaw-Wyrz.a o dlugoSci 1,856 km - etap II przebudory oruz nr 090113C

relacji Kufimierzewo-Orle dtugo6ci 7,74 km", realizowanego w obszarze i zakresie okre6lonym

w za\qcznikach graficznvch dolqczonych do wniosku.

Decyzja kortczqca przedmiotowe postqpowanie zostanie wydana nie wczeSniej

niL po uplywie 7 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia

do publicznej wiadomo6ci w Biuletynie Informacji Publicznej li.egionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszcz:ty o(az wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszefi organ6w

administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznal siq z calo6ci4 zabranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrorny Srodowiska w Eydgoszczy
przy d. Dworcowej 81, 85 - 009 Bvdgoszcz, nurner pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Obwieszczenie zostlaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

UrzEdu Miasta i Gminy Mrocza i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

a takLe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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