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Zawieszono na tablicy ogloszerl
(pieczpi jednostki)

dnia

2017 r

woo.4207.82.2011 .1M.10

Bydgoszcz,dnia 14 lipca2017 r.
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy, dziilajqc na podstawie:

-

art. 74 ust.3 pkt

I

ustawy

z dnia3

ochronie, udziale spoleczefstwa

paLdziernika 2008

r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku

w ochronie Srodowiska

ij

oraz o ocenach oddzialywania na irodowi

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie uouio$ oraz art.49 ustawy z dria
1960 t'. I(odeks postppowania adrninistracyjnego (Dz. U. 22016

t.,poz.23 zezm.),

74

zwanrej dalej ustaw

Kpa, zaw iadarnia strony postgpowania;

-

aft. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczeristwo,

ze w dniu 14 lipca 2077 r., na wniosek

z dnia29 marca207'7 r., bez sygnat\ry, przekazanego

pl2:.ez

lBurmis

Izbicy I(ujawskiej pismern z dnla 5.04.2017 r. (wplyw: 10.04.2017 r.), uzupelnionego w dniu 05 maja2017
zlo2ony przez Pana Sergiusza Makowskiego, pelnomocnika Gminy lzbica l(ujawska, zostatra rvydana dec

nr

4012077, znak: WOO.4207.82.2017.JM.8,

o

w sklad kt6rych

pn.: ,,Rozbudowa ci4gu dr6g gurimych,

dla przedsiqwziqci
droga nr 191113C ul. P,cha w Izbic

Slodowiskowych uwarunl(owaniach
wchodz:q:

I(ujawskiej orazdroganr l9l201CAugustynowo-Zdloj6wkawrazzbudow4siecikanalizacjideszcz:owej".

Dorgczenie decyzji stronom uwaza siQ

po uplywie 14 dni od zakonczeni
do publicznej wiadomoSci w Biuletyrrie Informacj

za

14 dniowego telminu podania treSci obwieszazenia

dokonane

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeni
na tab licach ogtoszef ol'gan6w adrninistracj i.

Strony postgpowania nlogEzapoznai siq z treSci4 decyzjt w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,85 - 009 Bydgoszcz, nurler pokoju

w godzinach

8oo-15oo.

1i07

(V

pigtro

Obwieszczer.rie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Urzgdu lMiejski

Izbicy I(ujawskiej i Regionalnej Dyrekcji Ocluony Srodowiska w Bydgoszczy, atak2e w Biulel.y'nie Informacj

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Byclgoszczy

na stronie

internetowej

www,bydgoszcz.rdos. gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja splawy udostgpniana jest spoleczehstwu zgodnie

z

zasadam

zawartymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostqpnianie informacji o Srodowisku ijego ochronie.

z up.
Ochrony

na Sr,odowisko

Zdjqto z tablicy ogloszeri
(pieczp6 jednostl<i)
dnia

Dyrcktora

w Bydgoszczy

2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej
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