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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialal4c na podstawie art.74
ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczeflstwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz' U, z 2017 t., poz. 1405 j.t.) oraz art. I0 i 49 ustawy z drra 14 czerwca 7960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poz. 1257 ze zm),

zawiadamia

o podjEciu postgpowania, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiqwzigcia polegaj4cego na budowie obwodnicy miasta Mogilna - II etap, realizowanego

w obszarue i zakresie okre6lonym w zalqcznikach graftcznych dolqczonych do wniosku, w zwiqzku

z przekazatym w dniach 15 i 23 listopada 2017 r., przez Gming Mogilno, w imieniu kt6rej wystqpit

Pan Mariusz Walczak z Pracowni Projektowo - Konsultingowej z siedzlbq w Zninie, raportem

o oddziafwaniu na Srodowisko wraz z zalqcznikumi oraz o wystqpieniu do Paristwowego

Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Mogilnie, o uzgodnie nie rcalizacji inwestycj i,

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznad siq z tre(ciq raportu

o oddziatywaniu na Srodowisko oraz postanowienia o podjEciu zawieszonego postEpowania

oraz pozostalymi aktami sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 508 (V piqtro),

w godzinach 8oo-1 5oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

wGminie Mogilno oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takLe na stronie

internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnte z aft.49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaza sig za dokonane po uptywie i4 dni

od dnia publicznego ogloszenia.
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