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OBWIESZCZEI\IE
o wydaniu postanowionia o odst4pieniu od pfzeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisl<o

Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

art. 10 $ 1 i49 ustawy zdnia14 czerwca1960r. Kodehs postQpowaniaadrninistracyjnego (Dz.U.
22017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w slrr6cie ustawe Kpa oraz aft. 63 ust. 2 i 74 ust.3 Lrstawy

z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spo{eczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisl<o (Dz. U.

22017 r., poz. 1405 tj.),

zawiadarnia strony

o wydaniu postanowierria o odst4pieniu od przeprowaclzenia oceny oddzialywania na Srodowisl<o

oraz a zakoriczenin zbierania wszystkielr dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z clnia

3 lipca 2017 r. (wpfyw: 6.01.2017 r.) uzupelniony w dniu 28.07.2017 r. zloZony przez Gminq

{-ysomiee, w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owych uwarunkowaniach dla przedsiEwzipcia.

pn.: ,,Plzebudowa drogi gminnej nr 100626C Kamionki DuLa - Kamionki Male w km

0+000 do km I+487", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqczril<ach

dol4czonych do wniosl<u.

Decyzja koriczqca przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wcze5niej

riiz po uptywie 7 dni od zal<onczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia

do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony'

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri orgpn6u'

administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznad siE z caloSciq zebranyeh przez organ dowod6u,

i rnaterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy'

przy ul. Dworcowej B 1, 85 - 009 Bydg oszez, uumer pokoju 507 (V pigtro), w godzinaeh Boo- I 5oo"

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

arL. 36 Kpa, zawiadamia, 2e zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o Srodowislcowyclt

nwarrrnkowaniach nast4pi w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadorno6ci na tablicach ogtpszeri

UrzEdu Grniny l-ysornice i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislta w Bydgoszczy, a takl<>

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczl,

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