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OBWIESZCZENM
o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. 10 $ 1 i 49 usttawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 L, poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 puLdzier.uka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronig udziale
spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. IJ.
2 2017 r., poz. l4At5 ze zm,),

zawiadamia strony
o wydaniu postanowienia o odstqpieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na drodowisko
oraz o zakohczenu zbierunia wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
19 wrzeSnia 2017 r. (wptyw: 25.09.2017 r.), uzupelniony dnia: 25.10.2017 r., bez sygnatury,

zlohony przez Pana Slawomira Matuszaka, Pe,lnomocnika Gminy Grudziqdz,
w sprawie wydlania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacjt sanitamej z Dusocina do Mokrego", realizowanego
w

obszarze

i zakrersie okreSlonym w zalqczntkach dolqczonych do wniosku.

Decyzja koiczqca przedmiotowe postEpowanie zostanie wydana nie wcze5niej
ni? po uptywie 7 dni od zakohczenra 14 dniowego terminu podania tresci obwieszczenia
do publicznej wiadomo6ci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracji.

Strony postgpowania mogq zap.oznad siE z calo$ciq zehranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro), w godzinach 800-1500.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatalqc na podstawie art.36
zawiadardttr, 2e zatatwiente sprawy poprzez wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nastqpi w terminie do dnia 5 lutego 2018 r.

Kpa,

Obwieszczenie zoslale podane do publicznej rryiadomo$ci na tablicach ogloszeri
Urzgdu Gminy Grudziqdz i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atakhe
w Biuletynie Infcrrmacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srorlowiska w Bydgoszczy
na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

Zdjgto z tablicy ogloszefi

Z uP. Regto
Ochronv Sroo

ne o D1-rektora
*' B1'dgoszczl''

(pieczgd jednostki)

dnia

2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej

5clrtsz'giska
elruk WYdzialu

Sp*t*iermy !sYt!'!*${}tli{t $MdrS-- reirrqdr*rxy *rxgd*n: *{*klyw*ie, *sr*xg**ie I g:r*ir*x!r:wisk*w*
ll.*3wrrrrrreei*1,t}:i-*{1sBytlg+sttt,I+l.:5't5t}"6$.**i!,tr:x:$?$s.s$.**},k*nte}urf'lryd6r:rrr:xrf3tc|ts.gor..gl,

