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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqa na podstawie

art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust, 3 ustawy

z drna 3 puhdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefrstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. U. 22017 r.,poz.1405 tj.),

zawiadamia strony

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

otaz o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
8 sierpnia 2017 r., znak: DWlALIl692l20l7 (wptyw: 10 sierpnia 2017 r,), cPU ALGAWA
Sp. z o.o., w imieniu kt6rej wystgpuje Pan Piotr Gondek - Prezes Sp6lki, uzupelniony pismami

z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak: DWAHl740l20l7 (wptyw: 30 sierpnia 2017 r.) i z dnia
27 wrzelnia 2077 r., znak: DWAH18091201,7 (wptyw: 22 wrzelnia 2017 r.), w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie urzqdzeh

wodnych w obudowach z krgg6w Zelbetowych umoZliwiaj4cych pob6r w6d podziemnych

z projektowanych otwor6w nr 8 i 9 na terenie ujgcia w6d podziemnych w Slu2ewie, gmina

Aleksandr6w Kujawski", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zal4cznikach
dol4czonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wcze6niej

niz po uptywie 7 dni od zakoiczenia l4-dniowego terminu podania treSci obwieszczetia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wyr,vieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w

administracji,
Strony postgpowania mog4 zapoznad sig z calo6ciq zebranych przez organ dowod6w

i material6w w siedzibie Regionalnej "Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ral. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 501 (V pigtro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri w Urzgdzie
Gminy Aleksandr6w Kujawski i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

a takhe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
Wskazujg dzieir publicznego ogloszenia: 23 paidziemika2}IT r.

z up.
Ochronv

Zdjgto p tablicy ogloszefr

(pieczgd jbdnostki)
dnia 2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialne.l

"Sp*fninlny rvyct*g*r:i* il$ll$S - fffruq*{:$}y urs$ds$ *{ekiyrvni*, *srcrgdni* i pr**r*rft:wiskclllo

rl1. lhs*r{aw* $}, $5-(}*$ liyrl6*sr*, td.: 5f 5t}"*5"**$, f*x:5t 5S-$$"$6{ kn*rolrin.hydgreic$*drq*v.pl, hydgwr*.rdos.gev,pl

Za:wiesilna okres 14 dni

D-r:ektora
Bydgoszcay

zgfi.ska
W,v*dziafu

nqkiqWt'r
..t...:{&

--/
--
EMAS

',jii3i:ilfft

Reoi.. "D, lnes

la Scle
hf zelni


