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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowaqlzenia oceny Qddzialywania na Srodowisko

(rraz o zakortczeniu zbierania wsrystkich dowod6w i matprial6w w sprawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoslczy, dztalajec na podstawie

art. 10 $ I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 t., poz. 1257 tj.), zwanei dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz afL. 63 us1;. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 pai"dziernika 2008 r. o udostQpnianiu inforni,acji o Srodor4'isku i jego ochronie, udzjale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywfania na Srodowisko (Dz. U.
22017 r., poz. 1405 tj.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
oraz o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w 'Jy sprawie, na wniosek z dnia
z dnia 14 kwietnia 2017 r., bez sygnatury, vzupelniomego w dniu 4.05.2017 r., Pana Wieslawa
tr uszyriskiego, pelnomocnika Gminy Cekcyn, w sprawie wydanip decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gmlinnej nr 010315C Wysoka -
Mukrz w grninie Cekcyn", realizowanego w obszar'ze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach
dolqczonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wyclana nie wczeSniej

niZ po uplywie 7 dni od zakohczenia 74 dniowego terminu podania tresci obwieszczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Fublicznej Rpgionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego otrwieszczenia na tablicy ogloszef organ6w
adminishacji.

Strony postgpowania mog4 zapoznad sig z c,alo6ciq zebr4nych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V p[gtrcl), w godzinach 8oo-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do p

w Urzgdzie Gminy Cekcyn i Regionalnej Dyre
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionaln
na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos. go
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