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Zawieszotlo na tablicy ogloszeri
(pieczgi jednostki)

dnia 2017 r.

woo.4260,22.2a17.JM.l I Bydgciszcz, dnia 15 wrzesnia 20ti r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- at1. 74 ust. .3 pkt I ustawy z dnia3 paidzienika 2008 L, o udostgpnianiu inforrnacji o Srodowisl<u ijego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisl<o

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w sl<r6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z20ll r., poa.1257 L.i), zwanej dalej

ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

- art, 3B i 85 ust. 3 uouio6, zawiadamia spoleczefistwo,

ze wdniu l5 wrzeSnia2017 r., nawniosel< zdnia30maja2017 r., bezsygnatuly, (wplyw 8.06.2011 r.),zloZony

przez Paniq Agnieszkg Szczuraszek-l(osteneck4 Pelnomocnika Gminy Osielsko, zostala wydana decyzja

n' 7112017, znak: WOO.4260.22.2011 .JM.9, o Srodowiskowych uwarunlcowaniaeh dla przedsipwzlEcia pn.:

,,Rozbudowa ulicy I(arpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiarislta wraz z bLrdow4 sieci plzewod6w

tlocznych Sciek6w w ulicach Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Dlugiej".

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

14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach oglosze6 organ6w administracji.

Stlony postgpowania mogqzapoznat sip z treSciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Eydgoszcz, numel pol<oju 507 (V piptLo),

w godzinach 8oo-l5oo"

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci na tablicach ogloszei: Urzgdu Gminy

Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atak2e w Biulet'ynie Inforrnacji Publiczne.j

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - wviw,bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokunrentacja sprawy udostgpniana jest spoleczefistwu zgodnie z zasadani

zawattynt w dziale Il ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku ijego o<:hronie.

Zdjgto z tablicy oglosz-eri
(pieczEd jednostki)

dni a 2017 r

Podpis osoby odpowiedzialnej
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