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OBWIESZCZENII]
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie
art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustawA K"pa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzi:alywania na Srodowisko (Dz. tJ.22017 r.,

po2.1405 tj.),
zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia 5 maja
2017 r. (wptyw: 06.06.2017 r., uzupelniony: 29.06.2017 r.), bez sygnatury, zloaony przez Pana
Andrzeja Sawoszczuka, Pelnomocnika Gminy Miasta Torufi, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Budowa dr6g na terenach bylej Elany
w Toruniu", realizowanego w obszarzeizakresie okre$lonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kofczqca przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wczeSniej
niZ po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Pulblicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszef organ6w
administracii.

Strony postppowania mogq zapozna( sip z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz,numet pokoju 504 (V piptro), w godzinach 8oo-1500.

Jednocze5nie, zgodnie z art.36 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
zawiadamia strony postqpowania,2e zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji dla ww. przedsipwzipcia, nie m6gl by6 rozpatrzony w terminie dw6ch
miesipcy.

W zaistnialych okolicznoSciach zawiadamiam, 2e zostanie ona wydana w terminie do dnia
3 listopada 2017 r.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri
lJrzpdzie Gminy Miasta Torunia i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Bydgoszczy, atakhe w Biuletynie
Bydgoszczy na stronie internetowej

Informacj i Publicznej Flegionalnej Dyrekcji ny Srodowiska
- www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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