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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczEi.iednostki)

dnia 2017 r.

woo.4260. 1 01 .201 7.JR. l 0 By dgoszcz, dni/,JpaLdzrern ika 20 17 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzli o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

aft.14 ust.3 pkt 1 ustawy zdnia3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacjio Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (Dz. U. 22017 r.,poz.l405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS orazart.49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2077 r.,

p oz. 1257 tj.), zwanej dalej ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

- art.38 i 85 ust. 3 uouio6, zawiadamia spoleczefstwo,

ze w dniu 23 paldziemika 2017 r., na wniosek z dnia 8 sierpnia 2017 r. (wptyw: 2l sierpnia 2017 r.,), znak:

81.6220.16.2011, Burmistrza Gminy BrzeSi Kujawski, zostala wydana decyzja nr 9112017, znak:

WOO.4260.101.2017.JR.8, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa dr6g

gminnych w m. Miechowice Duze, gm. BrzeSd Kujawski", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym

we wniosku i jego zalqcznikach.

Dorgczenie decyzji stronom uwa2a siQ za dokonane po uplywie 14 dni od zakonczenia

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

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszefi organ6w administracji.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri: Urzgdu Gminy Brze56

Kujawski i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej

www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostqpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadami

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

Strony postgpowania mogqzapoznai siE z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przry ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 504 (V pigtro),

w sodzinach 8o"-15"o.

Wskazujg dziei publicznego ogloszenia:24 paldziernika 2017 r.
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ZdjEto z tablicy ogloszeri
(pieczpi jednostki)

dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialne.l

.****fr
Spc'i*lnney ,ily!ilfi$F{lri, ; :i,^. . il; i.ti,. , 

,r
1;r; 1!;= :,;i* s. i 7=r:!c. *ratzgdni* i pr*:ir*e{nwl**w*

irri..:rr :,4:-i5"$$1. k**ie**ric"hydgr:rzi-zGrd*r.g*v.pl, i:ydgoxer.itltx.gr:'v.i:l
i 1 .1 0:

HMAS
b#


