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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczgi jednostki)

dnia 2017 r.

w oo.4207,9.20 1 7.DM. 1 0 Bydgoszcz, dnia

OBWIESZCZE,NIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionaf ny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqct na podstawie:

arL 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu

i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz

na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.

zaw iadamia strony postgpowan i a;

art.38 i 85 ust. 3 uouioS zawiadamia spoleczefstwo,

w dniu 16 maja 2017 r., na wniosek z dnia 16 stycznia 201'7 r., bez sygnatury, Gmi

imieniu kt6rej wystgpuje Pelnomocnik - Pani Agnieszka Szc^)raszek-Kostecka z Biura lnzynr

z siedzibq w Bydgoszczy, przekazany przez W6jta Gminy Osielsko pismem z dnia 23.01 .20

1i2P.6220.2.2017, wptyw: 26.01.2017 r., zostala wydana decyzja o Srodowiskowych uwa

dfa przedsigwzipcia pn; ,,Rozbudowa ulicy Kqty na odcinku od ul. Slonecznej do Szosy

i ul. Dlugiej na odcinku od Szosy Gdafskiej do Bocznej wraz ze skrzy2owaniami z ul. Schmi

oraz wlqczeniem do DK5. Projekt rozbudowy ul. Slonecznej w Zotgdowie, budowa Sciezk

i oSwietlenia na odcinku od ul. K4ty do ul. Bydgoskiej", realizowanego w obszarze i ztrkresie

w zal1cznikach dol4czonych do wniosku.

Dorgczenie decyzji stronom uwa2a siQ za dokonane po uptywie 14 dni od

f 4-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Bi

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgos:zczy oraz wywieszenia tego

na tablicach ogloszef organ6w administracji. Strony postgpowania mogq zapoznai sip z

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Elydgoszczy przy ul. t)
85-009 Bydgoszcz,numer pokoju 512 (V piqtro), w godzinach 8oo - 1500.

Spoleczefistwu treSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostqpniane s4 zgodnie

zawartymi w Dziale II uouioS, pt.,,Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef:

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byclgoszczy, UrzEdu Gminy Osielsko, a takhe na stronie

www. bydgos zcz.r dos. gov .pl

w Bydgoszczy.
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