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(pieczgi jednostki)
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OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaNaj4c na podstawie:

-

art. 74 ust.3

pkt

I

ustawy z dnia 3 puldziemka 2008 r. o udostgpnianiru informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale

spoleczefstwa

w ochronie Srodowiska otaz o ocenach

na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405

tj.),

oddziaLywania

zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art.49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.
tj.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia

-

125'l

strony postgpowania;

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

z dnia 17 lipca 2017 r.,
znak: RG,6220.20.2017.DG (wptyw: 19 lipca 2017r.), uzupehriony w dniach: 25 i 3l Iipca 2017r. oraz
10 i 25 sierpnia 2017 r., zoslala wydana decyzja Nr 7112017, znak: WOO.4260.64.2017.DK.10,
Ze w dniu 13 wrzesnia

2017

r., na wniosek Gminy

Lubraniec,

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi grninnej nr 190604C D4bie
Kujawskie

-

Bodzanowo" , realizowanego w obszarze i zahesie okreSlonym we wniosku i jego zalqcznikach.

sig za dokonane po uplywie 14 dni od zakohczenia
14-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji
Dorgczenie decyzji stronom uwaha

Publiczrej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia
na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomoSci na tablioach ogloszeri: Urzgdu Gminy

w Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej
Lubraniec

-

i

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Bydgoszczy,

a

tak2e

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczefrstwu zgodnie
zawarlymiw dziale II uouioS, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego
Strony postgpowania mogq zapoznat sig z treSci4 decyzji

Srodowiska

w

w godzinach

8oo-15oo.

Bydgoszczy przy

ul. Dworcowej 81, 85-009

o

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Bydgoszcz, numer pokoju 501

z up.
Ochrony

gloszeri

(pieczgd jednostki)

dnia

rek

2017 r.
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Wskazujg dzieri publicznego ogloszenia: 14 wrzeSnia 2017 r.
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