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r. Kodeks postg

zwanej dalej ustaw4 Kpa, zawi

o ocenach oddzialvwania

dalej w skr6cie uouioS drazart.4g ustawy

ia administracyjnego (Dz. U. z

2017 r.,

ia strony postgpowania;
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r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
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Srodowiskowych

inwestycyjnych poprzez budowp ulicy

wI

wraz z odcinkiem ul. pfugiej pomigdzy

Marulewsk{', realizowanego w
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jego

zalqcznikach.

14 dniowego terminu podania tre$ci obwieszczenia do

po uplywie 14 dni od zakohczenia
icznej wiadomoSci w Biulgtynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

zy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

Dorqrczenie decyzji stronom uwaha siQ za

na tablicach ogloszeri organ6w administracji.
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Fi.egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Publicznej Itegionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
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w Biuletynie Informacji
s{ronie internetowej

www.bydgosizcz.r'dos.gov.p1.
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Strorry postEpowania moge zapoznat sig z treSci4
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ul. Dworcowej 81, 85
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Srodowisku i jego ochlonie.
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llydgoszcz, numer pokoju 507

w godzinach Boo-15*.
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