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(pieczgd jednostki)

dnia 2017 t.

WOO.4260.52.2017JM.l3 Bydgoszcz, dnia 7 listopada2}l7 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

" Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie:

art.74 ust. 3 pkt I ustawy z dsia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, vdziale spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz arl 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22077 r.,poz.1257 r.j.), zwanej dalej

ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

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

ze w dniu 7 listopada 2017 r., na wniosek z dnia 29 czerwca 2017 r. (wplyw: 05.07 .2017 r.), uzupelniony dnia:

28.07.2017 r.,bez sygnatury, zlolony przezPana Mariusza Paprockiego, Pelnomocnika Gminy Rypin, zostala

nydana decyzja nr 9812017, znak: WOO.4260.52.2017.JM.I7, o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie 1 otworu studziennego nr 4 na terenie gminnego ujqcia w6d podziemnych

w Starorypinie Prywatnym, gm. Rypin3'.

Dorgczenie decyzji stronom uwala siQ za dokonane po uptywie 14 dni od zakonczetia

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 ogloszef organ6w administracji.

Strony postgpowania mogq zapozna| sig z treSci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15oo,

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefr: Urzgdu Gminy Rypin

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 udostgpniana jest spoleczefstwu zgodnie z zasadami

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

Dr.rektora
*' b1-dgoszczY

Cl )c szgflska.
< W-vdztaru

*****\#
EtvrAs

$p*trrir:r'rry wyrxnlpr:ni* ilfulA5 * xt:lxqdxurny *rxpd*m *rf*{rtywrrir:, r:sx*qdxit: I pr**r*dr:wisi<r:wr:

ul, $w*rc*w* lll, {i5-t}$} llyrlg*srrr, f+1": 5! 5t}"$$'-*6$, fox: $il 5S-*5-*&d k<*rtekrrh{$rrdus-fuydg1u*:rr:"p1, |ydg*srtx.rdur"g*v.p!


