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OBWI
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od ia oceny oddzialywania rila Srodowisko

oraz o zakohczeniu zbierania wszystkich i material6w w sprarfuie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowis w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie

art. l0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. K postgpowania administraoyjnego (Dz. U.
22017 r., poz^ 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie A Kpa oraz art.63 ust. 2 i 7+ ust. 3 ustawy
z dnia 3 pa1<lziernika 2008 r. o udostqpnianiu in ji o Srodowisku i jego ocfrronie, udziale

oddzialywania na (irodoyisko (Dz. U.spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
22017 r., poz. 1405 tj.),

zawiadamia rony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od prze ia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakonazeniu zbierania wszystkich dowod6w materialiw w sprawie, na pniosek z dnia
ionego dnia: 28.07.2011 r., Pez sygnatury,29 czerwca 11017 r. (wptyw: 05.07,2017 r.), uzupe

zloionego pr:zez Pana Mariusza Paprockiego, ocnika Gminy Rypin, w sppawie wydania
zedsigwzipcia pn.: ,,Wykonpnie 1 otworudecyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

studziennego nr 4 na terenie gminnego ujgcia podziemnych w Starorypinie Prywatnym,
gm. Rypin", realizowanego w obszarze i zakresi okre6lonym w zaLqcznikacfr dol4czonych

do wniosku,

Decy;zja konczqca przedmiotowe nie zostanie wydana hi" wcze6niej

terminu podania tre6ci obwieszczenianiL po uptywie 7 dni od zakortczenia 14 dni
Publlicznej Regionalnej Dy{ekcji Ochrony

dszeti organ6w

Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczpi jednostki)

2017 r.

ft[GIOTqALN,q DVREKiJA OThi ROI{

do publicznej wiadomo$ci w Biuletynie Informacj

Srodowiska r,v Bydgoszczy oraz wywieszenia tego

administracji.

Wskazuj g dzi eti publ icznego o gloszen i a: I 0 pa1dziernil<a

ZdjpIo z tablicy og I oszeri

(pieczgi jedrrostki)
dnia 2017 r.

Stron'y postppowania mogq zapozna| sig z
i material6w w siedzibie Regionalnei

przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer koju 507 (V pigtro), w godzillach 8oo-1500.

Oblvieszczenie zostaje podane do publi

w Urzpdziei (iminy Rypin i Regionalnej Dyrekcji
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej

na stron ie interrnetowej - www.byd goszcz. rdos. gov. pl.

lt r.

Podpis osoby odpowiedzialne.j
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eszczenia na tablicy ogl

calo$ci4 zebranych przez ottgan dowod6w
i Oohrony Srodowiska W Bydgoszczy

rej wiadomoSci na tabli$ach ogloszefi

Lrony Srodowiska w Bydgciszczy, a takhe

kcji Ochrony Srodowiska 1v Bydgoszczy




