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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
art. 33 ust. 1,

informacji

o

w

zwiqzku

z

Srodowisku

art. 79 ust. 1 ustawy

i

z

w

dnia

Bydgoszczy, dzlaLajqc

na

podstawie

3 pahdzienika 2008 r. o udostEpnianiu

jego ochronie, udziale spoleczeristwa

oraz o ocenach oddziaNywania na Srodowisko (Dz. tJ.22016

w

r,poz.353

ochronie Srodowiska

ze zm.),

zawiadamia

w dniu 30 maja 2016 r. W6jt Gminy Wloclawek przekazaN wniosek, z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
bez sygnatury, Pana Kazimierua Marona zam. w miejscowo6ci Przerytka 5, 87-815 Sm6lnik'
Ze

w

sprawie wydania decyzji

o

Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla

przedsigwzigcia

pn; ,,Zmiana lasu nauLrytek rolny na czESci dziatki nr ew. 94, o powieruchni 1,85 ha, obrqb
Przerylka",gmina Woclawek, powiat wloclawski, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie.
Maj4c na uwadze, ze planowane przedsigwziqcie zalicza sig do kategorii przedsiEwzigd

mog4cych znaczqco oddzialywad na Srodowisko, przyst4piono do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko. Organem wla5ciwym do wydania decyzii w tej sprawie
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych

o moZliwolci zapoznania

siQ

z dokumentacj4 sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j 512,w godzinach

800-1500,

w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do
w spos6b zwyczaiowo przyigty, a

tak2e na stronie internetowej

Srodowiska w Bydgoszczy - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
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