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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzli o Srodowisl<owych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochlony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc na podstawie:

- art. 74 ust. 3 pkt 1 usta\ry z dnia3 paLdziernil<a 2008 r. o udostqpnianitt informacji o Srodowisku ijego

ochrolie, udziale spoleczehstwa w ochrouie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz atlr. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. I(odeks postqpowania administracyjnego (Dz. lJ.22017 r.,pot.1257 t1.), zwanej dalej

Lrstawq l(pa, zaw iadam i a strouy postqpowa n i a ;

- art. 38 i 85 ust. 3 LrouioS, zawiadanria spoleczeistwo,

Ze w clniu 2 sierpnia 2017 r'., na wniosek z dnia 19 kwietnia 2017 r., znak: bez sygnatufy, zloAor"ty ptzez Pana

Andr.zeja Sawoszczul<a, Pelnomocnika Gminy Osielsko, zostala wydana decyzja llr 41 12017, znal<'.

WOO.4207.85,2017.1|l.12, o Srodowiskowych nwarunl<owaniach dla przedsiEwziEcia pn.:,,Budowa ul. Jana

Pawla II od ul. Jeziorairskiej do Al. Mickiewioza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdaf,sl<a do ul' LagLrnowej

wraz ze Sciezkq fowerowq na calyrn odcinku, tj. od ul. Jeziorafiskiej do r"rl. LeSnego Rrtna".

Dorqczenie decyzji stronom uwaaa siQ za dokonane po upiywie 14 dni od zakohczenia

l4 drriowego terminu podania tlesci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy orcz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeti organ6w administlacji.

Strony postppowania mogqzapoznai sig z treSciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrel<cji Ochrony

Srodowisl<a w Bydgoszczy pt'zy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nlrmer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo- I 5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadorno6ci na tablicach ogloszef: Urzpdu Grniny

Osielsko i Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy, atal<Ze w Biuletynie Informacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww, decyzji oraz dokurnentacja sprawy udostgpniana jest spoleczelistwu zgodnie z zasadatni

zawartytni w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacjio Srodowisku ijego ochronie.

Z up. Regi rektora
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