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OBWIESZCZENIE
co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 24daniach

Oclrrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc rla podqtawie

ia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracylinego

zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa,

zawiadania strony

w sprawie, na wniosek zlo2ony przez Gming Miasto Brodnica, kt6r4

k, z firmy Voessing Polska Sp. z o.o., z siedzibq w Poznaniu,

wych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,Budowa spdjnego

(ul.Tatrzahska, ul. Rataja) - grn. Bobrowo (Kruszyny Szlachpckie,,

szek, Zbiczno)", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlbnym

ych do wniosku.

Kpa, strony postppowania mog4 zapozna| siq z aktami sprawY

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,

51 I (V piptro), w godzinach Boo - 15oo.

uwarunkowaniach bgdzie mogla zostal wydana nie wczeSniej ni2

a l4 dniowego 1;erminu podania treSci obwieszc:zenia do publlcznej

cji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

tego obwieszczenia na tablicach ogloszeti organ6w adrninistracji,

ie art. 36 Kpa, zawiadamia, 2e zalatwienie sprawy ze w4glpdtt

iaj4ce i skornplikowany clrarakter sprawy, w terminie dw6ch

zaistniatych okoliczno$ciach zawiadamiam, 2:e sprawa zostattie

sierpnia 2017 r.

zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogfoszetl

Brcrdnica, Zbtczno, Bobrowo i Regionalnej Dyrekcji Oohrony

takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.goY.pl
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