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OBWIESZCZENIE
o wydaniLl posttinovvielria o odst4pieniLr od przeprowadze nia ocr:ny oddzia{ywania na Srodowisl<o

Regionalny Dylel<tor Ochrorry Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialaj4c rra podstawie
alt' 10 $ I i 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodel<s postppowania aclministracyjnego (Dz. U.
22011 r., poz. 1257 t.i.), zwartej dalej w skr6cie ustaw4 l(pa or,az art. 63 ust. 2 i Jtl sst.3 ustarvy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o LrdostEpnianiu informacji o Srodowisl<Lr ijego ochronie, Lrclziale
spoleczeristwa w ochronie 5r'odowisl<a oraz o ocenach oddziatywauia na Srodowisl<o (Dz. IJ.
22011 t., poz. 1405 tj,),

zawiaclania strony

o wydaniLt postanowienia o odst4pieniLr od przeprowadzenia oceny oddzia{ywania lra Srodowisl<o
oraz o zal<oticzeniu zbierania wszystl<ich dowod6rv i materialclw w sprawle, na lvnioseh z dnia
30 nraja 2017 r,(wplyw: 8.06.2017 r.),bez sygnatury, zlo2ot"ry pr,zezPaniqAgnieszl<p Szczuraszel<-
I(ostettecl<q Pelnonrocnil<a Gn-riny Osielsl<o, w splawie wydania decyzli o Srodowisl<owych
uwarrtul<owaniach dla plzedsiqwzigcia pn.: ,,Rozbuclowa Lrlicy I(arpacl<iej w Niwach
rra odcinl<LL Centralna * Zalcopiarisl<awraz z br-rdow4 sieci przewocl6w tlocznych Sciek6w w ulicach
Bieszczadzl<iej, l(alpacl<iej, Nidzicl<iej, Dlugiej", realizowarlego w obszarze i zal<resie okreSlonyrr
w zalqcntilcach dolqczonych do wniosl<u.

Decyzia l<oticzqca przedmiotowe postEpowanie zcrstanie wydana nie wczesniej
ni2 po rrplyrvie 7 dni od zal<ofczeria 14 dniowego terninu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadomo5ci w BiLrletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony
Sroclowislca w Bydgoszazy oraz wywieszenia tego obwieszczenia ua tablicy ogloszelri organ6w
adnr in istracj i.

Strorty postEpowania mog4 zapontal, siE z cato5ci4 zebrarrycl'r przez olgan clorvocl6w
i naterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy
przy Lrl. Dworcowej Bl, B5 -009 Bydgoszez, nLurer pokoju 507 (V piptro), wgodzinach B00-150n.

Obwieszczerrie zostaje podane do pLrblicznej wiadomoSci na tablicaeh ogloszeri
\\/ Urzgdzie Gniny Osielsl<o i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srr:dowisha
w Bydgoszczy, a tal<Ze w Biulefynie Infonracji PLrbticznej Ilegionalnej Dyrel<cji Ochrony
Sroclowisl<a w Bydgoszczy ua strorie internetowej - www.bydgosrzcz.rdos.gov.pl.
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