
dnia

wc

$$&$.N& $yRf;r{$A ${F{$SSV $n*s}* $5 $V$$S$sffiy

na tablicy ogloszeri
zgi jednostki)

2017 r.

.420'7.22.2017.JM.11 Bydgoszcz, dnia 4 majq20l7 r,

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniaclr

Regionalny Dyrel<tor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

74 ust. 3 pkt I ustawy z dnia 3 paldzlernil<a 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srpdowisku ijego

ie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz att. 49 ustawy z ilnia 14 azgrwaa

1960 r. I(odeks postgpowania adurinistracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.), zwa1ej dalej uqtawq

I(pa, zawiadamia strony postqpowania;

$. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczeristwo,

dniu 4 maja 2017 r., na wniosek zdniaT3lutego2017 r. (wplyw: 16.02.2017 r.), uzupelnionego w dniLr

2017 r., bez sygnatury, zlo2ony przez Gminp Zb6jno, zostala wydana decyzja nr 1812011 , znal<:

,4207.22.201'1.JM.9, o Srodowisl<owych uwarunkowaniach dla plzedsiEwzigcia pn.: ,,Pr{ebudowa drogi

nr 110522C w miejscowoSci Adamki, gmina Zb6jno".
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Dorqczenie decyzji stronom uwaLa siQ za dokonane po uplywie 14

niowego telninu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w

Publ znej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia

tabli ch ogloszeri organ6w adrninistracji.

Strony postppowania :mogqzapoznal siE z treSoiq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrrekcji Oc$rony

isl<a w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pol<ojr.r 507 (V piptro),

zinach 8oo- I 5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Ulzqdu Gminy Z$6jno

nalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Eydgoszczy, a lakhe w Biuletynie lnformacji Publipznej

alnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gQv.pl.

TleSd ww. decyzji oraz dokurnentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasldani

i w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie inforrnacji o Srodowisku i ochronie.
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