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Podpis osoby odpowiedzialnei

Bydgoszcz, driu 14 sierpnia 2ol7 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

aft. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3..pafidziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22017 r., poz. 1405 tj.) zwanej dalej

w skr6cie uouioS oruz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

' administracyjnego (Dz. U. 22017 r., poz. 1257 tj.), zawiadamiastrony postgpowania;

art.38 i 85 ust. 3 uouioS zawiadamia spoleczefsfwo,

2e w dniu 4 sierpnia 2017 r. na wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. (wpl.:27.02.2017 r.), znak:

ZO!;.6220.2.2017, (uzupelniony w dniu 77 marca2017 r.), Gminy Ciechocin, zostatawydana decyzja

o frodowiskowych uwarunkowaniach nr 481201,7, znak'. WOO.4207.28.2017.DM.IZ,

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminn'ej nr 110418C w miejscowoSci Piotrkowo, Gmina

Ciechocin - Etap I i Etap Il)", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach

dol4czonych do wniosku.

Dorgczenie decyzji stronom uwaLa sip za dokonane po upfnvie 14 dni od zakohczenia

14-dniowego terminu podania tre6ci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego

obwieszczenia na tablicach ogloszef organ6w administracji. Strony postgpowania mogq zapoznac siE

z treilciq decyzji w siedzibie Regionalnej 
. 
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej.nr 81, 85-009 Bydgoszcz,numer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 800 - 1500.

Spoleczeristwu tre56 ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniane s4 zgodnie

z zasadami zawaftymi w Dziale II uouio6, pt. ,,Udostgpnianie informacji o Srodowisku

i jego ochronie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Urzgdu Gminy Ciechocin,

a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej

Regionalnej, Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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