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Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia 201j r.

OBWIESZCZEN]E
o wydaniLl postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na (rodowisho

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Byclgoszczy, clzialajqc na poclstawie
art' I 0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca I 960 r. Kodel<s postppowania administr"acyjnego (Dz, U.
z2017r.,poz. 1257t..i),zwarrejdalejwslcr6cieustawgI(paorazart.63 Lrst.2iJ4usr.3ustawy
z dnia3 paLdziernika 2008 r. o udostgpnianiu infomracji o $rodowiskLr ijego ochronie, Lrdziale
spoleczetistwa w ochrotrie $rodowiska oraz o ocenach ocldzialywania na iroclowisl<o (Dz. tJ.
22011 r., poz, 1405 rj.),

zawiadania strony
o wydaniu postanowieuia o odst4pieniu ocl przeprowaclzenia oceny oclclzialywania na Srodowisko
oraz o zakoticzeniu zbierania wszystlcich dowocl6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
20 czerwca 2017 r.(wplyw: 23.06.2017 r.), zlo\ony przez Paniq Agnieszkg Swi4tkowsk6
dziatajqcq na podstawie upowaznienia W6jta Gniiny Choceri z dria 11 patdziernika 2013 r..w sprawie wydania decyz.ii o Srodowiskowych uwarunkowaniach clla przeclsigwzigcia
pn': ,,1(ompleksowy projekt gospodarki woclno - Sciekowej na terenie aglomeracji Choceri.
Zadanie I BLrdowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Smilowice na terenie aglolreracji
Cftoceti", realizowanego w obszarze i zakresie okre(lonym w zalqcznil<ach dolaczonyclr
do wniosku.

Decyzja l<oficzqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wyclana nie wcze5niej
ttiZ po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dr-riowego terminu podania tresci obwieszcze'ia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informac.ii PLrblicznej Regionalnej Dyrekcji ochr.opy
Srodowisl<a w Bydgoszczy onz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy og{oszei organ6w
adrtr in istracj i. -

Strony postQpowania rnog4 zapoznad sig z calo6 ciq zebranycl'r przez organ dowocl6w
i rnaterial6w w siedzibie Regionalnej' Dyrekcji ochrony Sroclowiska w Bydgoszczy
przy ul' Dworcowej B l, 85 * 009 Bydgoszcz, r'rlrmer pokoju 507 (V piptro), w goclzilach 800- 1500. 

-

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomorici na tablicach og{osze6
w UrzEdzie Gminy Choceri i Regionalnej Dyrekcji ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy,
a takae w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony SroAo*irt u
w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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