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OBWIESZCZENI]J

o wydaniu decyzji o Srodorviskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy, dzialajqc na podstawie:

arL '74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pu1dziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zn'r.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz arI. 49

ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz. tJ.22016 r.,

't poz.23 ze zm.), zawiadamia strony postgpowania;

- arI.38 i 85 ust. 3 uouioS zawiadamiaspoleczefistwo,

Ze w iJniu 4 maja 2017 r., na wniosek z dnta 20 lutego 2017 r., wpl; 22.02.017 r., Grniny N-abiszyn,

reprezi:ntowanej przez Pelnomocnika - Pani4 Ilonp Przychock4 - Kierownika Referatu Inwestycji

i Gospiodarki Mieszkaniowej Urzgdu Miejskiego w.Labiszynie, zostala wydana decyzja o Srodowiskowych

uwarupkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Budorva i przebudowakanalizacji w rn. Labiszyn etap II",

reaf izclwanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zal4cznikach dol4czonych do wniosku.

I Dorqczenie decyili stronom uwaZa sip za dokonane po uplywie 14 dni od zakoficzenia

14-dnigwego terminu podania tre6ci obwieszczenia do publicznej wiadomo5ci w Biuletynie Informacji

Pubf icpnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia

tego opwieszczenia na tablicach ogloszef organ6w administracji. Strony postppowania moge zapoznal sip

z treSciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcj i Ochrony Sroclowiska w Bydgoszc zy przy ul. Dworcowej

nr 81 , p5-009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 800 - 1500.

Spoleczelistwu treS6 ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostppniane s4 zgodnie z zasadami

zawarl'ymi w Dziale II uouioS, pt. ,,Udostqpnianie intlormacji o Srodowisku ijego ochronie".

, Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do public:unej wiadornoSci na tablicach ogloszefi:

Regiornalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszc:zy, Urzpdu Miejshiego w Labiszynie,

a takde na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej

Regio4alnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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