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OBV/TESZCZENIE
o wydaniLr postanowienia o odst4pieniLr od przeprcwadzenia oceny oddzialywauia na Srodou,isl<o

Regionalny Dyrel<tor Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art, I 0 S I i 49 Ltstawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. I(odel<s postQpowania ad nr in istracyj nego (Dz. tJ
22017 r.,poz. 1257 tj.), zwanej dalej w slcr6cie LlstawqKpaorazaft.63 ust.2 i J4 ttst.3 ustawy,
z dnia 3 pa1dziernika 2008 r, o Lrdostppnianiu infonnacji o Srodowisl<u ijego ochlonie, udziale:
spoteczetistwa w ochrorrie Srodowisl<a oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisl<o (Dz. lJ.
"

22011 r., poz. 1405

tj.),
zawiadamia strony

o wyclaniu postanowieuia o odst4pieniu od pzeprowadzenia oceny oddzialywania na Sr'odowiskc,
oraz o zakofczenitt zbierania wszystl<ich dowod6w i rnaterial6w w sprawie, na wuiosel< z dniar
31 maia 2011 r, uzupelniony w dniu 20.06.2011 r. zlo\ony przez Pana Grzegorza Bebyua.
Petnomocnilca Miasta i Grniny Naldo nad Noteci4 w sprawie wydauia decyzji o (rodowiskowych
Itwat'utrl<owaniaclr dla przedsigwzigcia polegajecego na budowie palkingu ,,Park and Ride"

przy dworcu PKP w Nakle nad Noteciqwraz z polqczeniem z istniej4c4 infrastrukturq
komunikacyjn4 realizowanego w obszarze i zal<resie oltreslonyrn w zalqcznikach dol4czonych dc,
wniosl<u.

Decyzja koliczqca przedrriotowe postgpowanie zostanie wydana uie wczeSniej
niz po Lrplywie 7 dni od zal<ofczenia 14 dniowego terlninu podania trefci obwieszczenia
do publicznej r,viadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony
Slodor,visl<a

w

Byclgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeria na tablicy ogloszeri organ6w

admin istracj i.

Stlony postqpowania rnogq zapoznac siE z calo6ci4 zebranyclt przez organ dowocl6w
i natelial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy
przy nl. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nlurer pokoju 507 (V piqtro), rv godzinach 800-1500.
Regionalrry Dyrel<tol Ochrorry Slodowislca w Ilydgoszczy, dzialaj4c na podstau,ie
art. 36 l(pa, zawiadat.nia, 2e zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o Srodorvisl<owych
trwarurrkowaniach nast4pi w terminie do drria 20 paldzierr"il<a20ll r.
Obr,vieszczenie zostaje podane clo publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri
w Urzqdzie Miasta i Gminy Nal<.lo nad Noteci4 i Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowisl<a
w Bydgoszezy, a I"al<Ze w Biuletynie lnfornacji Publicznej Regionalnej Dyrehcji Ochlony

z

Dyret<rora

uP.
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