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OBWIESZCZENIE
o wydaniLt postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Sroclowiska w Byclgoszczy, dzialajqe na podstawie

art. 10$ I i49ustawyzdnial4czerwca 1960r. I(odekspostqpowaniaadrninistracyjnego(Dz.U.
22011 r., poz. 1251 Lj.), zwanej dalej w sl<r6cie Lrstaw4\{pa oraz art. 63 Lrst. 2 i 74 ust.3 ustawy

z dria3 paldziernika 2008 r. o LldostQpnianiu inforrnacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie (rodowisl<a oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.

22011 t'.,poz.353 1405 tj.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowislco

oraz o zakoriczeniu zbierania wszysthich dowod6w i materia{6w w sprawie, na wniosel< z dnia

B maja 2017 r., uzupelniony w dniu 22.05.2011 r.) zlo2ony przez Pana Piotra Mililca,

Pelnomocnika Miasta i Gminy Szubin, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Przebudowa ulicy Paluckiej i Le6nej w Szubiuie",

realizowanego w obszarze i zakresie okre6lonym w zalqcznilcach dol4czonych do wniosku.

Decyzja koriczqca przedrniotowe postgpowanie zostanie wydar,a nie wcze(uiej

niz po rrplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania tre3ci obwieszczenia

do publicznej wiadornoici w Biuletynie Inforn.racji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Sroclowiska w Byclgoszczy oruz wywieszenia tego obwieszczetria na tablicy ogloszeri organ6w

administracji.

Stlony postppowania nrog4 zapoznaa sig z caloSci4 zebrany ch przez organ dowoclow

i rnaterial6w w sieclzibie Regionalnej Dyrel<c.ii Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszozy

przy ul. Dworcowej B 1 , 85 - 009 Byclg oszcz, nLrmer pokoju 507 (V pigtro), w godzinach 800- I 500.

Obwieszczenie zostaje podane elo publicznej wiadomoSci lla tablicach ogloszeri

w Urzpdzie Gminy Szubin i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy,

a tal<Ze w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl.

Zd.iqto z:tablicy oglosze ri

(pieczEi jednosthi)
dnia ' 2017 r.

l'odpis osoby odpowiedzialnej

Wyd?-ial Ocen na Srodowisko
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