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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia nakladajqcego obowi4zek przepr ow adzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko oraz o przedluZeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r., 1257 t. j.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa

oraz at1" 74 usI.3 pkt 1 ustawy z dnia3 puZdziemika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale

spoleczerlstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22017 r., poz. 1405 tj.), zwanei

dalej w skr6cie uouioS,

zawiadamia

strony postQpowania o wydaniu w dniu 1 sierpnia 2017 r., postanowienia o obowi4zku przeprowadzenia oceny

oddzialywania na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu zgodnego z art. 66 uouio$, w zwiqzku z prowadzonym

postppowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 6 czerwca 2017 r. (wplyw: 9.06.2017 r.), uzupelniony w dniu

26 czerwca 2017 r., Gminy Miasto Woclawek, w imieniu kt6rej wystqpil Pelnomocnik - Pan Mariusz Andler z ,,MBZ

Andler, Tomczak" sp.j. z siedzib4 we Woclawku, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzipcia polegai4cego na rozbudowie Al. Jana Pawla II we Wloclawku w kategorii drogi wojew6dzkiej,

realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku oraz karcie

i nformacyj nej przedsiEwzipc ia.

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kp4 strony postQpowania mogq zapoznai sip z tresci4 postanowienia, w siedzibie

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5ll
(V pigtro), w godzinach 8oo- I 5*.

R6wnoczeSnie, dzialajqc na podstawie art. 36 KPA, zawiadamiam,2e zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie moglo nastqpii w ustawowym terminie, poniewaZ wymaga ono przeprowadzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko, a w zwiqzku z tym opracowania przez Wnioskodawcg rapoftu o oddzialywaniu

na Srodowisko. W zaistnialych okolicznoSciach zawiadamiam, ze sprawa zostanie zalatwiona w terminie do dnia

2 paildziernika2\l7 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri Gminy Miasta Woclawek

oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takze na stronie intemetowej

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 $ 2 Kpa dorgczenie uwa2a sip za dokonane po uplywie czternastu dni od dni4 w kt6rym nast4pilo

publiczne obwieszczenie oraz udostppnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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