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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialyxania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie
art. 10 $ l, 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22011 r.,poz. 1257 tj.),zwanej dalej w skr6cie ustaw4Kpaorazart.63 ust.2 i74 ust,3
ustawy z dnia 3 pa2dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22017 t.,poz.1405 tj.),

z,awiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzia$wania na Srodowisko
oraz o zakoficzeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
13 kwietnia 2011 r. (wpfrv: 26.04.2017 r.), znak; 20l7lWl0l58.2l266lBcH, z-l,oaony przez
Pelnomocnika Pana Jaroslawa Matuszaka, w imieniu Gminy Miasto Inowroclaw, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Udostgpnienie
teren6w inwestycyjnych poprzez budowp ulicy zbiorczej lqczqcej ulicg Marulewsk4 i Szymborsk4
w Inowroclawiu wraz z odcinkiem ul. Dlugiej pomigdzy ulicami Sw. Ducha i Marulewsk4",
realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zatqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postEpowanie zostanie wydana nie wczeSniej

ni2 po uplywie 7 dni od zako'itczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszefr organ6w
administracji.

JednoczeSnie informujg, i2 zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia nie moglo nast4pi6 w ustawowym
terminie. W zaistnialych okoliczno6ciach zawiadamiam, ze zostanie ona wydana w terminie
do dnia 30 wrze6nia 2017 r.

Strony postgpowania mog4 zapoznal sig z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszez, nurner pokoju 507 (V piptro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszefi
w lJrzpdzie Miasta Inowroclaw i Regionalnrj Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej
Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.r
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