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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowietria o odst4pieniu od przeprowadzenia oaeny oddziatywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie
aft. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz.lJ.
22011 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art.63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochrolrie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
z20ll r., poz. 1405 tj.),

zawiadania strony
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzia\wania na Srodowisko
oraz o zakofczeniu zbierania wszystkich dowod6w i rnaterial6w w sprawie, na wniosek z dnia
31 stycznia 2017 r. (wpf.'w: 6.02.2017 r.) uzupelniony w dniu 9.03.2017 r. zlo2ony przez Gminp
Osielsko, reprezentowanEprzez Pelnomocnika - Pana Michala Sucheckiego z Biura Projektowego
ESPEJA z siedzibq w Kaliszu przy ul. G6rno(l4skiej B/13, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniacli dla przedsigwzipcia pn.: ,,Budowa ulicy Kolonia
w Jaruzynie", realizowanego w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznikach dolqczonych
do wniosku.

Decyzja kofcz4ca przedrniotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczeSniej
niZ po uptywie I dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania tre5ci obwieszczeria
do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszazy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
adrn in istracj i.

Strony postQpowania rnog4 zapontaf sip z catoSciq zebranycl't przez organ dowod6w
i rnaterial6w w siedzibie Regiorralnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy
przy uL Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V piptro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publiczriej wiadorno6ci na tablicach ogloszeri
Urzpdu Gnriny Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takae
w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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