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woo.4207.l0l.20l7,JM.l I Bydgoszcz, dnia 19 wrzesnia 201i r.

OBWIESZCZENItr

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochlony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- aft.74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochlonie, sdziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

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

74 czerwca 1960 r. I(odeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r., poz. 1257 q.), zwanej dalej

ustawq Kpa, zawiadarnia strony postQpowania;

- aft. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczeflstwo,

ze w dniu l9 wrzeSnia 2017 r., na wniosel< z dnia 8 maja2017 r, (uzupe{niony 22.05.2017 r.),bez sygnatury,

zloAony przez Pana Piotra Milika, Pelnomocnika Gminy Szubin, zostala wydana decyzja nr 7412017, znak:

WOO.4207.101.2017.JM. 10, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia pn.: ,,Przebudowa ulicy

Paluckiej i Le6nej w Szubinie".

Dorgczenie decyzji stronom uwaLa siQ za dokonane po uplywie 14 dni od zakonczenia

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

Publicznej Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tab I icach ogloszeti organ 6w adrn in i stracj i.

Strony postgpowania mogqzapoznal sig z tre$ci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

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

w godzinach 8oo-15oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszefi: Urzgdu Gminy Szubin

i Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a tal<Ze w Biuletynie Informacji Publicznej

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

TreSi ww, decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczenstwu zgodnie z zasadami

zawartyni w dziale II ustawy ooS, pt.: UdostEpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.
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