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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczgd jednostl:i)

dnia l\- Ob zots r.

woo.42t0.6.201 7.ADS.39 Bydgoszcz, dni arca2079 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionaln'y Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie:

- aft. 74 ust' 3 pkt 1 ustawy z dnia3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu infolmacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2078 r., poz.208l ze zm.),

zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz arl, 49 ustawy z dnia 74 czer:wca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.), zwanej dalej ustawe Kpa, zawiadamia strony postQpowania;

- aft. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczeirstwo,

2e w dniu 18 marca 2019 r., na wniosek z dnla 7 lutego 2017 r., uzupelniony w dniu 24 lutego 2017 r., zloLony przez Gminq

Mogilno, reprezentowanq przez Pelnomocnika - Pana Mariusza Walczaka, z WALCZAK-PROJEKT Pracownia projektowo -
Konsultingowa z siedzib4 w Zninie orazprzeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, zostala

wydana decyzja nr 2812019, znak: WOO,4210.6.2017.ADS.37, o Slodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia

pn.: ,,Budowa obwoclnicy miasta Mogilna - II etap", r'ealizowanego w obszarze i zakresie okreslonym w zal4cznikach grafrcznych

dol4czonych do wniosku ijednolitei wersji raportu o oddziabryvaniu na Srodowisko, sporzqdzonymprzez Zaklad Sozoteclniki

Sp. z o.o. z siedzib4 rv Bydgoszczy, w listopadzie 2018 r.

Dorgczenie decyzji stronom uwaZa sig za dokonane po uplywie 14 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podania

treSci obwieszczenia do publicznej wiadomodci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeniana tablicach ogloszeir organ6w administracji.

Strony por;tgpowania mog4 zapoznad sig z tre6ciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nurner pokoju 508 (V pigtro), w godzinach 8*-15*.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicy ogloszefi Urzgdu Miejskiego w Mogilnie

oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a tak2e na stronie intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

- w Biuletynie InforrLacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w B ydgoszczy .

Treidww. decyzjiorazdokumentacjasplawyudostgpnianajestspoleczef,stwuzgodnie zzasadamizawartymiwdzialeII

uouio6, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.

Wskazujg dzielr publicznego ogloszenia: 79 marca2079 r.
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(pieczEd jednostki)

dnia 2019 r.
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