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Zarvieszono na tablicy ogloszeri
(pieczpi.j ednostlii)

dnia

2017 r.

w oo.4260.6.20

17

JM.1

Bydgoszcz,

1

dniaffl

wrzelnia201I r

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

-

art.74 ust.3 pkt

I ustawy zdnia3

ochronie, udziale spoleczeristwa

z

(Dz. U.
14

2017

r., poz.

pa\dziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku ijego

w ochronie Srodowiska oraz o

1405

tj.),

zwatrej datej

w

ocenach oddzialywania na Srodowisl(o

sl<r6cie uouioS oraz arr.

49 ustawy z

dnia

ezerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U.22017 r.,poz. 125'7 t.j.), zwanej

dale.j

ustawA I(pa, zawiadamia strony postqpowania;

-

art. 38 i 85 ust. 3 uonioS, zawiadantia spoleczeristwo,

ze

w dnin 8

wrzeSnia

20ll r., na wrriosek z dnia i5

uzupelniony dnia 14.06.20 17
WOO.4260.6.2017JM.9,

o

r.),

maja 2017 r., bez sygnatury, (wplyw 18.05.20 17 r.,

zloZony plzez Gming Sliwice, zostala wydana decyzja nr 67 12017, znak:

$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia pn.: ,,Przebudowa

grninrrej nr 0102 l2C Sliwice

-

dr"ogi

Lirisk w km 0+00 do 2+250 wraz z przebudow4 sl<rzyZowah z drogami

publicznynri i wjazdarni irrdywidualnyrni".

po uplywie 14 dni od zakohczenia
obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Dorgczenie decyzji stronoln uwaLa siE

l4

drriowego tet'tninu podania treSci

za

Pnblicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochlony Srodowiska

dokonane

w Bydgoszczy

oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Strony postqpowania mogq zapoznai sig z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska

w

Bydgoszczy przy

w godzinach 8oo-l

ul. Dworcowej 81,85 - 009 Bydgoszcz, nunrer pokoju 507 (V

pigtio),

5oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Ulzqdu Gminy Sliwice

i

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a

w

eydgoszczy,

a takle w

BiLrletynie Informacji PLrblicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy na stlonie internetowej - www.byclgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji olaz dokumentacja sprawy udostqpniana jest spoleczefistwn zgodnie

z

zasadani

zawartyui w dziale I I ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji o Slodowisku i jego ochronie.
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