
Zawieszono na tablicy ogloszelt
(pieczgc jednostki)

dnia 2017 r

Zawiesit, na okres 14 dni

w oo.420t .55,2011 JM9
Bydgoszcz, dnia 11 pa1dziernika20li r.

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na podstawie
art. 10 $ 1 i49 ustawy zdniaT4 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.
22011 r.,poz. 1251 tj.),zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpaorazatl',63 ust.2 i 74 nt.3 ustawy
z dnia 3 pat'dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz, lJ.
22017 r., poz. 1405 tj.),

zawiadamia strony
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
oraz o zakofczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dria
l0 nrarca 2011 r. bez sygnatury, Zakladu Gospodarki Kornunalnej w Mroczy Sp. z o.o.,
przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pismem z dnia 2'1.03.2017 r. (wplyw:
28.03.2017 r.), znak: RR.6220. I7 .2011 .MK. uzupelniony w dniu 25.04.2017 r., w sprawie wydalia
decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w miejscowoSci Mrocza", realizowanego w obszarze i zakresie
okre6lonyn w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzia koiczqca przedmiotowe postppowanie zostanie wydana nie wczeSniej
triz po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wl,wieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracj i.

Strony postgpowania mog4 zapoznad sip z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i rnaterial6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Oclirony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro), w godzinach 300-1500.

Regiorralny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art' 36 Kp4 zawiadamia, 2e zalatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarur.rkowaniach nast4pi w terminie do dnia 11.12.201'7 r.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri
UrzEdzie Miasta i Gminy Mrocza i Regiorialnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
tak2e w Biuletynie Infonnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji och
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