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Zawieszono na tablicy ogloszefi
(pieczgC jednostki)

dnia 2017 r

woo.4260.39.2017.1M.9 Bydgoszcz, dnia t4 listopada 20tl r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska w Bydgoszczy, dziaLajqc na podstawie:

- att.74 ust' 3 pkt 1 ustawy z dnia3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U' z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouio5 oraz art. 49 ustawy z dtia
14czetwca 1960r.Kodekspostgpowaniaadministracyjnego (Dz.tJ.z2077r.,poz.1257r.j.),zwanejdalej

ustaw4 Kpq zawiadamia strony postgpowania;

art. 38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamiaspoleczefstwo,

ze w dniu 14 listopada 201'7 r., na wniosek z dnia 2 maja 2017 r. (wptyw 26.06.20f7 r.), znak:

L.dz.l430l20l7TW-2lMK, uzupelniony 21.07.2017 r., zlohony przezPaniqAlicjg Konieczka,PrezesaZarzqdu

Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,Gniewkowo" Sp. , o.o., zoslaLa wydana decyzja w 10012017, ztak:
WOO'4260,39.20I7.1M.7, o Srodowiskowych uwarunkowaniach d1a przedsigwzigcia pn.: ,,Rozszerzenie

dzialalnoSci bazy transportowo - magaz)mowo - przeladunkowej na terenie dziatki o ff ew. 18/6 w Kaczkowie',.

Dorqczenie decyzji stronom vwaZa sig za dokonane po uptywie 14 dni od zakofczenia

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

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczetia

na tablicach ogloszef organ6w administracji.

Strony postgpowania mog4 zapoznat sig z tresciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

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

w godzinach 8oo-15oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Urzgdu Gminy

Gniewkowo i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takke w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej

www.bydgos zcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeflstwu zgodnie z zasad,ami

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