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Zarvieszono na tablic)/ ogloszeri
(pieczqi jeclnostlii)

dnia 201'/ t

WOO.4207.3.2017.JM.10 Bydl5oszcz, dnia 19 l<wietnia 2011 r,

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowisl<owych uwarultkotvaniacli

Regionalny Dylelttor Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy, dzialai4<: na podstawie:

- aft.74 Lrst.3 pl<t lLlstawy zdnia3 pa2dziernil<a 2008 r. oLrdostQpnianiLr infonlacji oSrodowisl<tr ijego

ochL'onie, Lrdziale spoleczeristv\/a w ochronie Srodowisl<a otaz o oceltach oddzialywania na Sfodowisl(o

(Dz. U. z20\6 f., poz. 353 ze zut.), zwanej dalej w sl<r'6cie uLouioS oraz art.49 Ltstawy z dnia l4 czerwca

1960 r. l(odr:l<s postqpowania administracyjuego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze znt.), zwanej dalej Lrstaw4

t(pa, zawiadarnia strony postqpowania;

- art, 38 i 85 ust. 3 LlollioS, zawiadarnia spoleczenstwo,

Ze rv drrir-r l9 l<u,ietnia 2017 r., na wniosel( z dnia 20 stycznia 2011 r., uzupeltliolly n' dniLl 6.02.2.'017 r',

bez syglatLuy, zlozotry ptzez GrninE Lubraniec, zostala wydana decyzia llr I612011 , znal<'.

WOO.4201 .3,2017.JM.8, o S;oclowisl<owych u\^,arLnrl<owaniach dla przedr;igwzipcia pn.: ,,PrzebLrdowa drogi

gnrinnejNr 190607Cl(rowice-Bielawyodcinel<l,odl<ur0+990dol(m l+580,odcinel<0t000dokm Ir580".

Dorgczenie decyzji stronont uwaaa siQ za dol<orrane po Lrplywie \4 dni od zal<otlczenier

l4 clniowego telltinLr podania treSci obwieszazenia do pLrblicznej wiadomoSci w Bir.rletynie lnfb|nracji

PLrblicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy onz wywieszenia tego obwieszcz:etlia tra

tabiicach ogioszer'i ot'gan6w adminisl.racji.

Stlorr1, postgpowania rnogq zapoziliae siQ z tleSciq decyzji w siedz,ibie Regiorralne.i Dyrekcji Ochrony

Srodowisl<a w By,jo652.zy przy Lrl. Dworcowej 81,85 - 009 Bydgoszcz, nulllel pol<crju 507 (V piqtro),

rv godzinach 8oo-l5oo.

Obwieszczerrie zostaje podane do publicznej wiadonioSci na tablicar:h ogloszeti: UlzgdLl Crrilly i Miasta

LLrbraniec i Regionalnej Dyrel<cji Ochlony Srodowisl<a w Bydgoszczy, a tal<2e w IliLrletynie lnlbrmacji

PLtbliczne.j Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Slodowiska w Bydgos;lczy lla stforlie internet,Dvvej

lvrvrv. byd goszcz.r'dos.gov. p l.

Tre6i w,w. decyzji oraz dol<uurentacja sprawy Lrdostqpniana jest spo.leczeristwLl ;tgodrlie z zasadatlri

zau,artyrri u,dziale ll ustawy, ooS, pt.: Udostppnianie informacjio Srodowisku ijego ochronie'
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