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Zawieszono na l.ablicy ogloszefi
(pieczp6 jednostki)

dnia 2017 r.

woo.4260.93.:201 7.JM. 1 0

o wydaniu decyzji o

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w B

art"74 ust. 3 pkt I ustawy zdnia3 pu2dziemika

i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w

na Srodowisko (Dz. U. 22017 r.,poz.1405 tj.),
z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postg

pozz. 1257 tj.), zwanej dalej ustaw4 Kpa, zawi

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

ze w dniu 2 pa;,Zdziemika 2017 r., na

2017 lW l0l 5E.21266 IBCH, zlohonego

Inowroclaw, zostala wydana decyzja

uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia

zbiorczej lqc:zqce.j ulice Marulewsk4 i Szymborsk4 w I
ulicami Sw. Ducha i Marulewsk{', realizowanego w

zalqcznikach.

Dorqrczenie decyzji stronom uwaha siQ za

14 dniowego terminu podania tre$ci obwieszczenia do

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Obwieszazenie zostaje podane do publicznej w

Inowroclawia i Fi.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Publicznej Itegionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

www.bydgosizcz.r'dos.gov.p1.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy

zawartymi w dziale II ustawy ooS, pt.: Udostgpnianie informacji

Strorry postEpowania moge zapoznat sig z treSci4

Srodowiska tv Bydgoszczy przry ul. Dworcowej 81, 85 -
w godzinach Boo-15*.

Zdjgto z tabl i cy o glosz;eri
(pieczgi jednostki)

dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

5pe{nlromy wy u$nnifl [MA5 - ?mrzqdrsmy {rilugdes} ufektywartq

ul. ilwsnn',qrr fll, &5"0ilV &ydg*szrz,tel.;5? 50"65.666. fnx: 5? 50"$5"66'/, lu" bydgmzc(tPrd*s, gov.pi, lrydgourz.rr{*l.gou"pl

wniosek z dnia 13

przez Pana J

nr 8412017, znak:

pn.: ,,Udostqpnienie

Bydgoszcz, dnia u2dziernika2}l7 r.

uwarunkowaniach

, dzialajqc na podstawie:

r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

Srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania

dalej w skr6cie uouioS drazart.4g ustawy

ia administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,

ia strony postgpowania;

etnia )017 r. (wptyw: 26.04.2017 r.), znak:

Matuszaka, Pelnom,ocnika Gminy Miasto

,4260.93.2017.JMri8, o Srodowiskowych

inwestycyjnych poprzez budowp ulicy

wraz z odcinkiem ul. pfugiej pomigdzy

zakresie okreSlonym we wniosku i jego

po uplywie 14 dni od zakohczenia

icznej wiadomoSci w Biulgtynie Informacji

zy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

i na tablicach ogfoszeril Urzgdu Miasta

Bydgoszczy, a takhe w Biuletynie Informacji

Bydgoszczy na s{ronie internetowej

iana jest spoleczefstwu zgodnie z zasadami

Srodowisku i jego ochlonie.

ii w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

llydgoszcz, numer pokoju 507 (V piEtro),




