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Bydgoszcz, dnia17 sierpnia 2017 f.

4.2017.ADS.6

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przepro wadzeniaoceny (lddzialywania
na sroclowisko
oraz o zakortczeniu zbierunia wszystkich dowod6w i rnaterial6w
w sprawie

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
dzii*ajqcna podstawie aft.
ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. tJ

l0 $ 1 i 49

. z 2017 r., poz. 1257 tj.),
z dnia 3 paidziemika 2Q0g r.

zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 63 ust. 2 i
74 ust.3 ustawy
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczerristwa
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ . z 2017
r., poz. 1405

t

j.),

w ochronie srodowiska oraz

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko
o zakortczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie,
na wniosek

z

dnia

6

oraz

maja 2017 r.

(wptyw: 13 czerwca20l-/ r.), uzupelniony w dniu 11 lipca
z0l7 r., Gminy Miasto Toruf, zlozony przez
Miejski Zarzqd Dr6g w Toruniu, w imieniu kt6rego wystgpuje pehromocnik
- pan Andrzej sawoszczuk
z firmy voessing Polska sp. z o'o., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
dla przedsigwzigcia pn.:

uwarunkowaniach

kV relacji Toruri Elana * Toruf Wsch6d i Toruir wschdd
ElanaZl, w zwiqzkuztozbudowqukladu drogowego w Toruniu", realizowanego
w obszarze i zaktesie
okre6lonym w zalqcznikach dol4czonych do wniosku.

linii
',Przebudowa

110

Decyzjakohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wyclana
nie wczeSniej niz po uptywie 7 dni
od zakohczenia 14 dniowego terminu podania tresci obwies zczenia clo pulblicznej
wiadomosci w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszcz!
onz wywieszenia fego
obwieszczenia na tablicy ogloszerl organ6w administracii.

strony postgpowania moga zapoznal sig z carosciq z'ebt,nych przezl organ
dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszcz
y przy ul. Dworcowej 81,
85

-

009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro), w godzinach

go0_1,500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej vdaclomoSci na
tablicach oglodzeri
w Gminie Miasto Toruri oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Etydgoszczy , atakiena strdnie

internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Wskazujg dzieri publicznego ogloszenia: I g sierpnia 201 7

r.
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