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Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

na tablicach ogloszefr organ6w administracji.
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Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczg6 jednostki)
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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunk,cwitniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziarajqc na podstawie:

- arr.74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku iljego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska otaz o ocena.ch oddzialywania na drodoqisko

(Dz' U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouios oraz art. 49 ustawy z clnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. zt20l7 r., poz. l25i tj.), zwanej dalej

ustawE Kpq zawiadamia strony postgpowania;

- art.38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczefstwo,

ze w dniu 16 sierpnia 2017 r., na wniosek z dnia 13 marca 2017 r, (wptyw: 17.03.201'l r.), uzupelniany

w dniach l0 kwietnia i l0 sierpnia 2,017 r., zlohony przez Gming Pako6i, reprezentowanqptzez PelnomochLika

Pana Andrzeja Nowakowskiego, zam. w Mogilnie, zostatra wydana decyzja ff 5312017, lnrak:

WOO.4207.43.2017.ADS.13, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 150444C Radlowo Centrum - Karolewo".

Dorqczenie decyzji stronom uwu2a sig za dokonane po upllywie 14 dni od zakoftclenia

14 dniowego terminu podania tresci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Inforn{acji

Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczlnia

Strony postppowania mogqzapoznaf sig z tresci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochlony

Srodowiska w Bydgoszczy przry ul. Dworcowej 81, 85 - 009 l3ydgoslzcz, numer pokoju 507 (V pigfro),

w godzinach 8oo-15*.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpnia.na jest spoleczetistwu zgodnie z zasadami

zawattymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisl<u ijego ochronie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicmej wiadomoSci na tablicaLch ogloszeri: Urzgdu Miejsk{ego

w PakoSci i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszc:4,, ev takae w Biiuletynie Inforniacji

Publicznej R.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszcz:;y na stronie intemetowel

www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.
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2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialne.l
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