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

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziataj4c na podstawie
art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czer:wca 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 dnia 3 pafldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22017 r.,poa.1405 tj.),

zawiadamia strony
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz o zakohczeniu zbierania wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
28 wrzefirua 2017 r., zlo2ony przez Gming Koronowo, reprezentowan4 przez Pelnomocnika

- Pana Andrzeja Schmidta z firmy BPC EKOTER Andrzej Schmidt, uzupelniony pismem z dria
l0 pafidziernrka 2017 r., w sprawie wydania decyli o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa parkingu naziemnego dla samochod6w osobowych o masie
calkowitej do 3,5 Mg w Koronowie przy u,l. Tucholskiej na dzialce nr 487", realizowanego
w obszarze i zakresie okre$lonym w zal1cznikachdol1czonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczesniej
ru2 po uptywie 7 dnl od zakohczenia 14-dniowego terminu podania tresci obwieszczeria
do publicznej wiadomodci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszef organ6w
administracji.

Strony postgpowania mogq zapoznad sig z caloSciq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przyul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz,numerpokoju 501 (V pigtro), w godzinach goo-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszef
w lJrzgdzie Miejskim w Koronowie i Regionalnej Dyrekcji Octu'ony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy na stronie intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Wskazujg dzieri publiczrLego ogloszenia: 15 listopada 2017 r.

ar-1. -^".. Drrektora
3',-agoszczy

Zdjgto z tablicy ogloszef

(pieczgO jednostki)
2017 r.

odpowiedzialnej

$paini**ry vryln*g**i* il&A$ ^ x*r*q*r**'ry *rxgd**: *$*ktywxi*1, r:sr*eg*nie i pro$r***wisk*rr*

$1. llw*rs*vru {},t. *5-*{39 }ydg*sr:. tei.: 5t 5*-S5"*6S, fax: 9? 5$'65-6&ir, k*n*alur3*.bydgr:sr*(,?rdarg*v"p!, }:ydgorec:"rd*s.g*v"pi

dnia
Podpis osoby

^*xr 
*',t-.

BF

--toEwTAS


