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Zar'i'ieszono na tablicy ogloszeti
(pieczQi iednostki)

dnia 2017 r.

WOO.4207.4I.2011JM.13 Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia2}l7 r

. OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

* aft. 74 ust. 3 pl<t 1 ustawy z dnia3 pa2dziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku ijego

ochlonie, udziale spoleczehstwa w ochfonie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisl<o

(Dz. U. z 201'l r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w sl<r'6cie uouio3 orcz arl.49 ustawy z dnia

l4 czerwca 1960 r. I(odeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r., poz. 1257 t.i.), zwanej dalej

Lrstawq l(pa, zawiadalria stfony postQpowania;

- art. 3B i 85 ust. 3 uouioS, zawiadania spoleczetistwo,

ze w dniu 9 sierpnia 2017 r., na wlliosek z dnia 1 narca20ll r. (wplyw: 16.03.2017 r.), uzupetniony w dtiitt

1.04.2017 r'. bez sygnatury, zlo2ony przez Pana Tomasza Jelenia, pelnomocnika Gminy D4browa Chelrnirisl<a,

zostala wyclana decyzja nr 5112017, znak: WOO.4201 .49.2017.JM.1 l, o Srodowiskowych uwaruukowaniach

dla przedsiErvzigcia pn.:,,Budowa sieci wodoci4gowej isieci kanalizacji sanitarnej wraz ztloczniq Sciek6w

ijej zasilaniem elektlycznyrn orczprzylqczen kanalizacji grawitacyjnej w miejscowoSci Nowy Dw6r, gnrirra

D4blowa Chelmifiska".

Dorgczenie ciecyzji stronolr trwaaa siQ za dokonane po uplywie 14 dni od zakonczenia

l4 dniowego terntilu podania tresci obwieszazenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie lnfornracji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy otaz wywieszer.ria tego obwieszczenia

na tablicach ogloszefi olgan6w adrninistracji.

Strony postqpowania mogqzapozna( siq z tresciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrehcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,85 - 009 Bydgoszcz, numer pokojr"r 507 (V piqtro),

rv godzinach 8oo- I 5oo.

Obwieszczerie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Ulzqdu Gminy

D4br.owa Chehniriska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy, a takhe w Biuletynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stt'onie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

TreSi wrv. decyzji oraz dol<umentacja sprawy udostqpniana jest spoleczefistwu zgodnie z zasadani

zawartyrni w dziale il ustawy ooS, pt.: Udostqpnianie informacji o Srodowisl<u ijego ochlonie'
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