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Zawieszono na tablicy ogloszeri

(pieczqC jednostki)

dnia 2017 r,

woo.4260.55.20 I 7.Ks. 1 I Bydgoszcz, dnia22 listopada 201 7 r.

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postgpowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLajqc na podstawie arr.74 ust.3 ustawy

z dnia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,udziale spoleczeristwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. IJ. z 2017 r., pez. 1405 j.t.)

otaz att. i0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.IJ.22017 r.,

poz. 1257 zezm.),zwanej dalej ustawqKpq

zawradamia

o zawieszeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek

z dnra 7 lipca 2017 r., uzupelniony w dniu 28.09.2017 r., zlo2ony przez Gming Miasto Woclawek,

reprezentowan4 przez Pana Macieja Niemiec przedstawiciela firmy Voessing Polska Sp. z o.o., w sprawie

wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa trasy Srednicowej

I etap od ul. Toruriskiej we Woclawku", realizowanego w obszarze i zakresie okreslon),rn w zalqcznikach

graficznych dol4czonych do wniosku oraz karcie informacyjnej przedsigwzigcia, do czasu przedloaenia

przez Wnioskodawcg raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Zgodrrte z art. 70 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mogq zapoznad stg z treSci4 postanowienia

o zawieszeniu postQpowania oraz z aktami sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

wBydgoszczyprzyul.Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicy ogloszeri Urzgdu Miasta

Wloclawek oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroriowiska w Bydgoszczy, a takZe na stronie internetowej -

www.bydgoszaz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwa2a sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia

publicznego ogloszenia.
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