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Bydgoszcz, dnia 13 pa2dziernika21l1 r'

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

z dnia3 pa2dziernrka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2011 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia
art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy

14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania adrninistracyjnego (Dz. U.22017 r.,poz. 1251 ti.), zwanej dalej
ustawq Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

2e

art. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczefistwo,

w dniu 13 paldziernika20lT r., na wniosekzdnia 31 maja 2017 r., bez sygnatury,zlolonegoptzezPana

Grzegorza Bebyna, Pelnomocnika Miasta i Gminy Naklo nad Noteciq zoslata wydana decyzjanr 8612077, znak:

]M.g, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia

WOO.4260.15.2011

polegaj4cego na budowie

parkirrgu ,,Park and Ride" przy dworcu PKP w Nakle nad Noteciq wraz z pol4czeniem z istniej4c4 infrastruktur4

komunikacyjnq realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonyrn we wniosku i jego zalqcznikach'
Dorpczenie decyzli stronom uwaza siq za dokonane po uplywie 14 dni od zakohczenia 14 dniowego
ter.rrirru podania tresci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie lnforrnacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcj i Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia
na tablicach ogloszeh organ6w administracji.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefl: Urzqdu Gminy

w Nakle

nad Noteci4

i

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca

w

w

Bydgoszczy,

a lakle w

Biuletynie

Bydgoszczy na stronie internetowej

-

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
Tr.eSi

ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy

udostgpniana

jest spoleczef,stwu zgodnie z zasadami

zawartymi w dziale II ustawy oo5, pt.: Udostqpnianie informacji o Srodowisku ijego ochronie.
Strony postgpowania nogqzapoznat si1 z tresci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Slodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V piptro),
w godzinach 8oo-l

5oo.

zy

Zd.ipto z tabl i cy ogl oszeti
(pieczgc jednostki)

dnia

2017 r.

Podpis osoby odporviedzialne.j
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