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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 38 i 85

ust.3 ustawy zdnia3 paLdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczeristwa w oqhronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.

22016 r., poz. 353 ze zm.), rwanej dalej w skr6cie uouio6, zawiadamia spoleezefistwo,

2e w dniu 23 lutego 2017 r,, na wniosek z dnia 18 kwietnia 2016 r., bez sygnatury Pana Kazimierza

Marona zamieszkalego w miejscowoSci Pruerytk4 przekazanego przez W6jta Gminy Woclawek

pismem z dnia 23 maja 2016 r. (wpl.: 30.05.2016 r.), znak: RBRiGK.6220.1.5.2016.N-K,

uzupelnianego w dniach 17 i 29.06.2016, zostala wydana decyzja nr 512017, znak:

WOO.422.2.2016.DM.12, o Srodowiskowych uwarunkowaniach, orzekaj4ca Srodowiskowe

uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zmiana lasu na u2ytek rolny na czgSci dziatki nr ew. 94,

obrgb Przerytka", gmina Woclawek, powiat wloclawski, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie,

w zakresie okreslonym w raporcie i jego uzupelnieniu zalqczonym do wniosku.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri Urzgdu

Gminy Wloclawek i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atakhe w Biuletynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie

internetowej - www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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Bydgoszcz, dnia fub lutego 2017 r.

oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczefistwu

dziale II uouio6, pt.: ,,Udostgpnianie informacji y' Srodowisku

Y DYR
OCHRONY

WBY
Zdjgto z tablicy ogloszefi

(pieczpd jedrostki)

dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

zgodnie

i jego

TOR
SKA

X 
\----

.***r.'iX 'rt
#fl

EMAS
?seIrlhsrntn]!10ff

ii1;.11fi:fi

$pei*i*my wyrn*gc*in [$d&$ * r*rxgdxufiny mrx6d*n *f*kiywni*, s$x{r$dfii* i pr*$rr:rd*r,vfs[**w*

r*l^ llw*rrown {11, $5'il$$ Bydg**nt tol.: $? 5{}"S5"$6*, {lls: 5? $il"*5"6&7, k{nml{lr}r(&rdus-hycfu*tzn"pi, byrlgalr*.rdas.E*v"pt


