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OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odsf4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. 10$ I i49ustawyzdnial4,,czerwca lg60r.Kodekspostgpowaniaadminishacyjnego (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz aft. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, tdziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatyrvania na Srodowisko (Dz. IJ.
22017 r., poz. 1405

tj.),
zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz o zakoficzenit zbierania wlszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
30 paldziemika 2017 r. (wpl;rw: 02.rr.2017 r.), bez sygnatury, zloLony przez Gming Kowal,
w sprawie wydania decyzji, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowo5ci Dobrzelewice na odcinku od km 0+000
do km 2+340 gm. Kowal", re}lizowanego w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznlkach
dol4czonych do wniosku
r

Decyzja koficzqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczesniej
niL po uplywie 7 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgosz czy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracji.

z calo5ciq zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie $.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd,goszczy
przy d. Dworcowej 81, 85 - 00giBydgoszcz, numer pokoju 504 (V pigtro), w godzinach 800-1500.
Strony postgpowania mog4 zapoznad sig

Obwieszczenie zostqe i podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri
w lJrzqdzie Gminy Kowal i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takae
w Biuletynie Informacji PublicTnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
na stronie internetowej - www.by;dgoszcz.rdos.gov.pl.

Wskazujg dziefi publicznego ogloszenia: 23 listopada2}lT r.
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