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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

- art.74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa1dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

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

na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouio$ otaz art.49 ustawy

z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1257 tj.), zwanej dalej ustawqKp a, zawiadamia strony postgpowania;

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

zewdniuTlistopada20lTr.,nawniosekzdnia14 kwietnia20lTr. (uplyw; 10.04.2017r.),bezsygnatury,

uzupelniony dnia 4.05.2077 r., zlohony przez Pana Wieslawa tr uszyriskiego, pelnomocnika Gminy Cekcyn,

zostaLa wydana decyzja rn 97/2017, znak WOO.420'7.83.2017.Ji|l4.12, o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka - Mukrz w gminie Cekcyn",

rcalizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym we wniosku i jego zalqcznikach.

Dorgczenie decyzji stronom uwuZa sie za dokonane po uptywie 14 dni od zakohczenia

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

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy otaz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Urzqdu Gminy Cekcyn

i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a hakle w Biuletynie Informacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreS6 ww. decyzjr oraz dokumentacja gprawy udostgpniana jest spoleczefstwu zgodnie z zasadami

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

Strony postgpowania moge zapozna(, sig z tre3ci4 decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, rnrmer pokoju 511 (V pigtro),

w eodzinach 8oo-l5oo.
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