
I\l Rr6t0'{AL}'tA *yRrKiJA il{HR$|\|y 5A000Wt5t{A lij By06$5;ffiy

Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczg6 jednostki)

dnia 2017 r.

w oo.4207 .1 s,20 l7 .DM.2l By dgoszcz, dnia /f,wrzeSnia 20 17 r.

OBV/IESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

art.T4ust.3pktlustawyzdnia3paldziemika2003r.oudostQpnianiuinformacjioSrodowiskuijego

ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

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

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,poz.1257 tj.), zwanej dalej

ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

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

ze w dniu 12 wrze1nia 2017 r., na wniosek z dnia 3l styczria 2017 r., Gminy Osielsko, w imieniu kt6rej

wystppuje Pelnomocnik - Pan Michal Suchecki zBiura Projektowego ESPEJA z siedzib4w Kaliszu, przekazany

wedlug wlaSciwo6ci przez W6jta Gminy Osielsko, pismem z dnia I lutego 2017 r., mak: Ii2P.6220.5.2017

(wptyw: 06.02.2017 r.), zostala wydana decyzja ff 7012017, znak: WOO.4207.15.2017.DM.19,

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa ulic: Rajska, Rodzinna, SzczgSliwa,

Swobodna, S4siedzka, Spokojna w Jaruzynie".

Dorgczenie decyzji stronom \waza sie za dokonane po uptywie 14 dni od zakonczenia

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 ogloszeri organ6w administracji

Strony postgpowania mogq zapoznat sip z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15o.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefr Urzgdu Gminy Osielsko

i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczl, a takhe w Biuletynie Informacji Publicznej

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

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostqpniana jest spoleczefstwu zgodnie z zasadami

zawartymiw dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.
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