
Zawieszono na tablic,/ ogloszen
(pieczEi jednostki)

dnia 2017 r.

woo.4260.9 1.20 l 7.JM. 1 0

o wydaniu decyzji o Srodowis

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w B

- art. 74 ust.3 pkt I ustawy z dnia 3 paldziernika

i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w

na Srodowisko (Dz. U. 22017 r., poz. 1405 tj.),
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

poz:,. 1257 tj.), zwanej dalej ustaw4 Kpa, zawi

art. 38 i 85 ust. 3 uouio6. zawiadamia s

ze w dniu 2 pazLdziernika 2017 r., na wniosek z dnia 13

2017|W/015E.1/265/BCH, zlo2onego przez Pana Jarosla

Inowroclaw, zostala wydana decyzja nr 8312017, znak:

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:,,Udostgpnienie

zbiorczej lqcizqcej ul. Torurisk4 i Jacewsk4 w Inowroclawiu",

we wniosku i jeg<> zalqcznikach.

Dorq:czenie decyzji stronom uwuZa siQ za

14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

na tablicach c,glosizef organ6w administracj i.

Obwieszczenie zostaje podane do publiczne*

Inowroclawia i tLegionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Publicznej l{egionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

www. bydgoszcz.rdos. gov.pl.

TreSd ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy

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

Strony postppowania mogq zapoznal sip z treSci4

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul, Dworcowej 81, 85 -
w godzinach 8oo-1 5-.

Zdjgto z tabl i cy oglosi:eri
(piecz96 jednostki)

dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

5pe{;:iamy i,?yrdl€,gmrtifl [MAS - z*rzsdrtlmy *flrpdem efe{*tywnie,

+,*v"
1? 1?

EMAS *1. Swarea'.r* 81, g5 CIS9 Eyrigesrer, iei.t 5? 5(} $5 6&6 {nx: 5? 5ft"6$"$67,

Bydgoszcz, dni a2dziernika2\ll

uwarunkowaniach

r.

OBWIESZCZ

,y, dzialajqc na podstawiie:

r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

ie Srodowiska oraz o ocenach oddziahwania

nej dalej w skr6cie uquioS orazarL 4g ustawy

administracyjnegp (Dz. U. z 2017 r.,

ia strony postgpowania;

el.nia 2077 r. (wplyw: 26.04.2017 r.), znak:

Matuszaka, Pelnomocnika Gminy Miasto

WOO.4260.9l.20l7.JMIE. o Srodowiskowvch

inwestycyjnych poprzez budowg ulicy

izowanego w obszarup i zakresie okreSlonym

po uptywie 14 dni od zakoficzenia

do cznej wiadomo5ci w Biuletynie Informacji

wB zczy oraz wywieszefria tego obwieszczenia

na tablicach ogfoszefi: Urzgdu Miasta

Bydgoszczy, a takhe vf Biuletynie Informacji

Bydgoszczy na sfronie internetowej

ana jest spoleczerlstlvu zgodnie z zasadami

Srodowisku i jego ochronie.

ji w siedzibie Regionfllnej Dyrekcji Ochrony

pigtro),Elydgoszcz, numer pokoju 507 (V

REGIO:
OCHR

\\.

M

do.hy*gr*zcz@rdor gov"pi, kydgoszrr.rtl*s.g*v.pl




