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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowisko\M/ch uwarunkowaniacb

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszctzy, dzialajqc na podstawie:

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostEpnianiu infornacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczef.stwa w or;hronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 222016 r., paz. 353 ze zm.), zwanej dalej

w skr6cie uouioi oraz art. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. K.odeks postppowania

administracyjnego (Dz. U. 22A16 r., poz.23 ze zm.), zawiadamia strony ;rostgpowania;

art. 38 i 85 ust. 3 uouio{ zawiadamia spoleczef,stwo,

2e w dniu 27 czerwca 2A17 'r. na wniosek z dnia 14 marca 2A17 r. (wpl.: 17.03.2017 r.),

znak: TIiRG 6220-112A17,{uzupe\niony w dniu 3 kwietnia 2017 r.), Gminy Boniewo, zostalawydana

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqw;liqcia pn.: ,,Frzebudowa drogi gminnej

w rniejscowo6ci Zurawice, Osiecz lVielki" realizovranego w ob:tzatze i :zakresie okre6ionym

w za\qcznik-ach doi4czonych do wniosku.

Dorgczenie decyzji stronom uwala siq za dokonane po up,iywie 14 dni od zakoiczenia

14-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do prublicznej wiad,orno$ci u,lBiuletynie Informaeji

Publicznej RegionaLlnej Dyrekcji Ochrony Srodowi:ika w Bydgoszczy oraz. wyrvieszenia tego

obwieszczenia na tabiicach ogloszeri organ6w administrac.ji. Strony postEpowania mog4 zapozna(, siE

z tre{ciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej nr 81, 85-009 Eydgoszcz, numef, pokoju 512 (V pirptro), w godzinach 8oo - 1 500.

Spoleczefist,wu tre66 ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostppniane sq zgodnie

z zasadami zawaQymi w Dziale iI uouio6, pt. ,,Ucjiostgpnianie inforunacji o $rodowisku i jego

ochronie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczrr{ wiadomodci na. tabli oglosze6:

Regional nej Dyrekcj i Ochrony Srodowi ska w Byd goszc zy, lJ rizpdu Gm iny Boni stronie

internetowej - www bydgoszcz.rdos.gov.pl -- w Biuletynie Infcn'rnacji F ublicznej Dyrek<ji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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