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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Sroclo'wiska w Bydgoszczy, dziaLajqc na podstawie
aft. l0 $ 1 i49 ustawy zdnial4czerwca 1960 r. I(odekspostQpowaniaadrninistracyjnego (Dz.tJ.
z 2011 (., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz aft. 63 r-rst. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o Lrdostppnianiu infomacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ.
22011 r., poz. 1405 t.i.),

zawiadania strony

o wydaniu postanowietria o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
oraz o zakofczeniu zbierania wszystkich dowod6w i materialow w sprawie, na wniosek z dnia
5 lipca 2017 r. (wp{yw: 7 lipca 2017 r.), Gminy Obrowo, uzupelniony pismem z dria 20 lipca
2017 r. (wplyw: 26 lipca 2011 r.), w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsipwziqcia pl1.: ,,Budowakanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tlocznej
w miejscowo5ciach Osiek nad Wist4 Sta.ienczynki, gmina Obrowo", realizowanego w obszarze
i zakresie okre$louym w zalqcntikach dol4czonych do wniosku.

Decyzja kofczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wcze6niej
niL po uptywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia
do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Inrblmacji Publiczrrej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz w1'wieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznat sip z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej B l, 85 - 009 Bydgoszcz, nurner pokoju 504 (V pigtro), w godzinach 8oo-l5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci 11a tablicach ogloszeri
Urzpdzie Gminy Obrowo i Regionalnej Dyrekcji Oclrrony Srodowiska w Bydgoszczy, atakLe
Biuletynie Infonnacji Publicznej Regiorratnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
stron ie internetowej - www.byd goszcz. r'dos. gov. pl.
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