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OBWIESZCZENIE
o wydafriu postattowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyr$ktor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. l0 S I i 49 ustawy z drlia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22011 r., poz. 1251 tj.), zluanej dalej w skr6cie Llstawe I(pa oraz atL. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 pa2dziernika 2008 r'. o udostgpnianiu informacji o drodowisl<u ijego ochronie, udziale
spoteczetistwa w oclrroniQ 6rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. tJ.
22017 r., poz. 1405 tj.),
zawiadania strony

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywaLria na Srodowisko
oraz o zakohczeniu zbierafria wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wnioseh z dnia
z dnia I B sierpnia 2011 r. (Wp{yw: 21 sierpnia 2017 r.,), znak: 81.5220.15.2017, Burmistrza Grniny
BzeSi Kujawski, w lprawie wydania decyzji o $rodowislcowych uwaruukowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Erzebudowa drogi gminnej w rn. K4,kowa Wola, gm. Blze(6 I(ujawsl<i",
realizowanego w obszat'ze lzal<resie okreSlonyrn w zalqcntikaoh dotqczonych do wniosku.

Decyzja koricz4cd przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana n ie wczeSn iej
niz po uplywie 7 dni od zakoficzenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadonio$cil w Biuletynie Irrforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracj i.

Stlony postQpowa4ia mog4 zapoznac sip z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i rnatelial6w w siedziQie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy uL Dworcowej 81, 85 t- 009 Bydgoszcz, nurner polcoju 504 (V piptro), w godzinach 800-l5oo.
Obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiiadomoSci na tablicach ogloszeri
w lJrzpdzie Gminy Bl'2e66 Kujawski i Regionalnej Dyrelccji Ochrony Slodowisha
w Bydgoszczy, a tak2e 1u Biuletynie Informacji Publiczrrej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydS;oszcz.rdos.gov.pl.

Wskazu jp dzieri publicznego ogloszer-r]ia: 2 I sierpnia 2017 r.
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