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

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajec na-podstawie
art. l0 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 ozerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej ldalej w skr6cie ustawe Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o;udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefrstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405 tj.),

' zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

oraz o zakoflczeniu zbierania wqzystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
I0 puldziemika 2017 r. (wptyw: 1I.10.2017 r.), znak: 5.Ma.25612017, uzupelniony dnia
24.10.2017 r., zlo2ony przez Pana Sergiusza Makowskiego - pelnomocnika Gminy Izbica
Kujawska, w sprawie wydania dscyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia

pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 'ff 19I2I1C Dtugie - Dtugie Parcele", realizowanego w obszarze

i zakresie okre6lonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kortczqca prZedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wcze6niej

niL po uptywie 7 dni od zakghczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia

do publicznej wiadomo$ci w 
-liuletynie 

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszefr organ6w

administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznal sig z calo6ciq zebranych przez organ dowod6w

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

prry uI. Dworcowej 81, 85 - 00g rBydgoszcz,numer pokoju 504 (V pigtro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje ipodane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

wrJrzgdzie Gminy lzbicaKujarryska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

a takhe w Biuletynie Inforniacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Wskazuj E dziefi publicznego ogloszenia : i23 listopada 20 17 r. Z up. Regio Drrektora
ri' R1-clEoszczYCchronv St'odc
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