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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczg6 jednostl<i)

dnia 2011 r.

w oo.4207 .41.2017 .DM.r 4

o wjl,daniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor CchrQny Srodowiska w Bydgoszczy, dzia\aj4c na podstawiie:

art. 74 ust. 3 dstawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spolleczefistwa w ochronie Srodowiska

orazo ocenach od$zia{ywania na Srodowisko (Dz. U.22017 r.,poz. 1405 tj.) zwanej dalej

w skr6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. 220tr7 r.,pot.1257 tj.), zawiadamia strony postEpowania;

art. 38 i 85 ust. 3 uduiod zawiadamia spoleczeristwo,

2ewdniu25lipca2$17r. nawniosekzdnia14marca2AlTr. (wpi.: 14.03.2017r.),bezsygnatury,

uzupelniony w dniai 29 \arca 2017 r., ztohony przez GminE Grudziqdz, zostata wydana decyzja

o Srodowiskowych uwanun$owaniach nr 4312017 dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozb,udowa drogi gmir,rnej

nr 040502C Waldowo - Blpdowo", realizowanego w obszarze i zakresie ol'<re$l:nym w zalqcznikach

dol4czonych do wniosku.

Dorpczenle decyzjl stronont uwaha siq za dokonarie po up*y'wie 14 dni od zakofczenia

l4-dniowego terminu poda$ia tre6ci obwieszezenta do publicznej wiadorrodci w Biuletynie Infrrrrnacji

Publicznej Regionalnej lyrekcji Ochrony Srodowiska w tsydgoszczy ataz wywieszenia tego

obwieszczenia na tabiicaoh ogloszeri organ6w adrninistracji. Strony postgpowania rnog4 zapoz,nal sig

z tresciq decvzji w si{dzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd5Soszczy

przy ul. Dworcowej nr 8i, $5-009 Bydgoszcz, nulner pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 800 - 1500.

Spoteoz;efistwu trefi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostppniane s4 zgodnie

z zasadami zawartymi iv Dziale II uouio6, pt. ,,Udostqpnianie infornnacji o $rodowisku

i jego ochronie".

Ninie.js:re obwiesz(zenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri:

Regionalnej Dyrekcji Qchrony Srodowiska w Bydg<tszczy, Urzqdu Gminy Grtdziqdz,

a iakZe na stronie internetQwej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrgny Srodowiska w Bydgoszczy.
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