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Zau'ieszono na tablicy ogloszeri
(pieczqi .jed nostl< i )
l4

ttnir (4.1)$. 20t1 r.

WOO.4201.24.2011.JM.16 Bydgoszcz, dnia 4 sierpnia2)ll r

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regiorralny Dyrel<tor Ochrorry Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- art. 74 Ltst. 3 pl<t 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernil<a 2008 r. o udostEpnianiLr infornacji o Srodowisku i.iego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach oddzialywania na Slodowisl<o

(Dz, U. z 20ll r,, poz. 1405 tj,), zwanej dalej w sl<r6cie uoLrio5 oraz afi. 49 Lrstawy z clnia

l4 czerwca 1960 r. I(odel<s postEpowania adurinistracyjnego (Dz. U.z2017 r'.,poz. 1257 t.J.), zwanej dalej

ustavv4 l(pa, zaw iadarl ia strony postqpowan i a;

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

ze w dniu 4 sielpnia 2011 r., na wniosek z dnia l6 lutego 2017 r. (wp1yw: I1 .02.2017 r.), znal<:

512P.1226,1 .2017.PM, zlo2ony przez CminE Stolrro, zostala wydana decyzja nr 5012011 , zt'tztl<:

WOO.4207,24.20ir1 .JIl.l 4, o Srodorviskor,vycli uwarunkowarriaclr dla przedsiEwziEcia pn.: ,,Rozbudowa drogi

gninnej nr 060229C Wabcz - Obory".

Dot'pczenie decyzj i strononr uwaza siQ za dokonane po uplywie l4 dni od zal<oriczenia

l4 drriowego telntinu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Inforntacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochlony Slodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tabl i cach og.loszeri olgarr6w adrrr in i stracj i.

Strony postEpowania :mogqzapoztrai sig z tleSciq decyzli w siedzibie llegionalnej Dyrel<cji Ochrony

Slodowisl<a w'Byclgoszczy przy ul. Dwolcowej Bl, 85 - 009 Bydgoszcz, nuuter pol<oju 507 (V piqrro),

w godzirraclr Boo- I 5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadonoSci na tablicach ogloszei: Urzgdu Cminy Stolno

i Regionalnej Dyrel<cji Ochlony Sloclowisha w Bydgoszczy, a tal<ze w BiLrletynie Informac.ji PLrblicznej

Regionalnej Dyrel<cji Ocltlony Slociowislca w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz,r'clos.gov.pl.

Tt'e5i ww. decyzji oraz dokumentacja splawy udostgpniana jest spoleczeristwLr zgodnie z zasaclanri

zar,vartyui w dziale II ustawy oo5, pt.: UdostEpnianie inforriracjio Srodowisku ijego ochronie.
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