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Zarvieszono rra tahlicy ogloszeri
(pieczqd .iednostki)

dnia

2017

r.

WOO.4207.66.2017JM.12

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia2}ll r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych nwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie:
art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy

-

z dnia3

pa2dziernika 2008

r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku ijego

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art.49 ustawy z dnta
ochronie, udziale spoleczeistwa

14 czerwca 1960 r. I(odeks postqpowania administracyjnego (Dz.

U.22017 r., poz. 1257 t4.), zwanej dalej

ustawq I(pa, zawiadamia strony postgpowania;

att. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczeristwo,

ze w dniu l0 sierpnia 2017 r., na wniosek z dnia 30 marca 2017 r. (wplyw: 3.04.2017 r.),

znak:

WRG.701 1.2.20.2017.PJ, zlo\ony przez Pana Tomasza Stybaniewicza dzialajqcego na podstawie upowaznienia

Burtrristrza Tucholi z dnia 6.12.2010 r., zostala wydana decyzja nr 5212011 , znak: WOO.4201 .66.2011,JM,10,

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,Rozw6j sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Tuchola

-

etap

II".

14 dniowego terurinu podania treSci obwieszczenia

po uplywie 14 dni od zal<ohczenia
do publicznej wiadomo5ci w Biuletynie Inforrnacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowiska

w Bydgoszczy

Dorgczenie decyzji stronom

twa\a siQ za

dokonane

oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tabIicach ogloszei organ6w administracji.

Strony postgpowania mogqzapoztra6 sig z treSci4 decyzli
Srodowiska

w

w godzinach

Soo-15oo.

Bydgoszczy przy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

ul. Dwolcowej 81,85 - 009 Bydgoszcz, numer

Obwieszczenie zostaje podane

pokojr.r 507

(V

piptro),

do publicznej wiadornoSci na tablicach ogloszefi: Urzgdu Gminy

Tuchola i Regionalnej Dyrekcji Ochlony Srodowisl<a w Bydgoszczy, aIakke w Biuletynie Infonnacji Publicznej
Regionalnej Dyrel<cji Ochlony Srodowisl<a w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww, decyzji oraz dol<umentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeflstwLr zgodnie z zasadani
zawartymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku ijego oclrronie.
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up.

Ochrnny
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(pieczpc .jednostki)

clnia .

2017

r.

Podpis osOby.odpowiedzialnej

Wydzial Ob5r
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na Srodowisko
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