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OBWIESZCZENIE

o wydaniur decyzji o Srodowisl<owych Lrwarunlco

Regiona I rry Dyrel<to r Och rorry Srodowislca w,Byd goszozy, dzialajqc

- art 74 Lrst. 3 pl<t 1 ustaw)/ z dnia 3 pa2dzielnil<a 2008 r'. o Lrdostqpni

ochfouie, Lrdziale spoleczeristwa w ochronie Srodowisl<a oraz o oceu

(Dz. U.22016 r., poz.353 ze zrn.), zwanej dalej w skr'6cie uouioS ora

1960 r. I(odel<s postppowania administracyjrrego (Dz. U.22016 r., po

I(pa, z,awiadam ia stlony postqpowan i a;

- aft. 38 i 85 ust. 3 uoLtioS, zawiadamia spoleczeristwo,

ze w dniLr 2l czerwca20lT t'., rra wniosek zdnia23 stycznia 2011 r" LrzLrpeln

sygnatufy, zloZony przez GntinE Miasto lnowroctaw, zostala

\NOO.4201 .4.2011 .JM.l f , o Slodowisl<owych LlwarLlnl(owaniacli dla pr

l<analizacji sanitarnej wriz z odcinl<ami przyl4czy na osiedlu od ul. Droga

w lnorvroclawiLr oraz 12udowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i

Lrl. OkrgZel< i Dankowskiggo w Inowloclawiu""

Dorqczenie deqyzji strononl Lrwaza siQ za

14 dniowego terminLr podania treSci obwieszczenia

PLrblicznej Regionalnej pyrel<cji Ochrony Sloclowislca

na tab I icach ogloszeri organ6w adrr in istlacj i.

dohonane po u

do publicznej w

w Bydgoszczy

Strony postqporyania rnoge zapozuai sig z tredci4 decyzjt
A'Srodowisl<a w Bydgoszgzy ptzy Lrl. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgos

w godzinach 8oo-l5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadon-roSci na ta

Inorvolc{aw i Regionalnej Dyrel<cji Oc}rrony Srodowiska w Bydgoszczy,

Publiczne.j Regionaluej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgos

r,v r'r,rv. byd goszcz. r'dos. goV. p l.

TreSi ww. declzji oraz dol<unrentacjq sprawy udostqpniana jest

zarvartynriw dziale II ustawy oo5, pt.: Udostgpnianie inforuiacjio Srodowisl<

Zd.jpto z tabl i cy ogl oszer'r

(pieczgc .jednostlii)

dnia 2011 r

Pod pis osobl, odpor'viedzialrtej
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ogos

zcz,dnia 2l czerwca20ll r.

a podstawie:

iu infolrracji o Srodowislcu i jego

oddzialywania na Srodowisl<o

art. 49 Lrstawy z dnia 14 czerwca

23 ze zn.), zwanej dalej Lrstaw4

y w drriu 20 Iurtego 20ll r.,bez

dec5,/'a nr 2312011 , znal<:

siEwziEcia pn.: ,,Budorva sieci

Lotnislca do Lrl. Dankowskiego

sieci wodociqgowej w l4cznil<u

wie 14 dni od zal<oicz:.enia

rnoSci w Biuletynie Infbrnracj i

w)/wigszenia tego obr'vieszczenia

w siedzi ie Regionalnej Dyrel<cji Ochlony

numer pol<oju 507 (V piqtro),

I i cach

a tak|e

y tia

ogloszeii: UrzEdu Miasta

r.v BiLrletynie lnfonrracji

stronie irrterrrel.ou,tj

ristu,u zgodnie

ijego ochronie.
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