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Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2017 r.
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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko

oraz o zakohczeriuzhieraruawszystkich dowod6w i material6w w sprawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziala.i4c na podstawie
art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
22017 L,poz. 1405 ze zrn.),

zawiadarnta strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddziaLywania na Srodowisko
oraz o zakohczeniu zbieraria wszystkich dowod6w i material6w w sprawie, na wniosek z dnia
I0 pafdziemrka 2017 r. (wptyw: 11,.10.2017 r.), znak: S.Ma.258/20t7, untpelniony dnia
24.10.2017 r., zloZony przez Pana Sergiusza Makowskiego .- pelnomocni.ka Gminy Izbica
Kujawska, w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach dJLa przedsigwzigcia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w l9l239C Swiszewy -Zdroj6wka", realizowanego w obszarue
i zakresie okreSlonym w zal4cztikach dol4czonych do wniosku.

Decyzja kohczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana nie wczeSniej

nr? po uptywie 7 dni od zakohczerua 14 dniowego terminu podania tresici obwieszczeria
do publicznej wiadomoSoi w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszc:zy oraz wyr;vieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogloszeri organ6w
administracji.

Strony postgpowania mog? zapoznad sig z caloSct4 zebranych przez organ dowod6w
i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 504 (V pigtro), w godzinach 800-1500.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszef
w lJrzgdzie Gminy Izbica Kujawska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy,

a tak2e w Biuletl,nie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy na stronie intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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