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Zarvieszono na tablicy ogloszeri

(pieczqi .jednostlci)

dnia 2017 r.

woo.4207 .90.2017.JM. i 3 Bydgoszcz, dniaS wrzeSnia 20 I 7 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- art.74 ust.3 pl<t I ustawy z dnia3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o SrodowiskLr ijego

ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia{ywania na Srodowisl<o

(Dz. U. z 2011 r., pgz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz aft. 49 ustawy z dnia

l4 czerwca 1960 r. I(odeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz.'U. 22017 t., poz. 1257 tj.), zwanej dalej

Lrstaw4 I(pa, zawiadam ia strony postEpowania;

- art. 38 i 85 ust. 3 uonioS; zawiadamia spoleczeristwo,

ze w dniu 8 wrzeSnia 2017 r., na wniosek z dnia 20 kwietnia 2017 r., (wplyw 25.04.2017 r.), znak:

09.6220,6,2017, zlo\ony przez Gminp Rogowo, zostala wydana decyzja nr 6812017, znak:

WOO.4207.90.2017.JM.11, o Srbdowiskowych uwarunl<owaniach dla przedsiqwziEcia pn.; ,,Budowa drogi

gminnej nr 120540C Szczerby od krn 0+000 do krn ok. l+872".

Dorpczenie decyzji stronom uwaza siQ za dokonane po uplywie 14 dni od zal<ohczenia

l4 dniowego tertninu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadornoSci w Biuletynie Inforrnacji

Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy onz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogioszeri organ6w administracji.

Stlony postqpowania :mogqzapozuai siE z trelciqdecyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dwolcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokojr,r 507 (V piptr'o),

w godzinach Soo- l 5oo.

- 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Urzpclu Grniny

Rogowo i Regionalnej Dyrekcji Ochlony Srodowiska w Bydgoszczy, atal<Ze w Biuletynie Infolrnacji Pirblicznej

Regionalnej Dyrekcji.Ochlony Srodowislca w Bydgoszczy nastlonie internetowej - www.bydgoszcz.rclos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dolcumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadatni

zawaltymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacjio Srodowisku ijego ochronie,

REGIO}.
OCHRO

Zd,igto z tablicy ogloszeri
(piecz90 .iedriostki)

clnia .2017 r.

Podpis osoby'odpowiedzial ne.j

lula

,^,. i1.""
ii Y-'{

{" ,S'
!F,W

Hh4&S

Sp*l*i*r*y tlJyt${r1;r}}xitl fltrt$s s*yr*tlr{ril].y uirt**ffi *{*L$i*rir, {}:r{rsqi*i$ i pl,:-tr**hui*k*n*

rl|.$g:*it+wtl$l,$:**$$;.iig+:rt:.i*i.'$}5rr'$S-$$$,|rrn5}5*"$$"*i},}l*lritli:ri*i+ltJrll'h


