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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 dnia3 puldziemka 2008 r. o udostqpnianiu 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 uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U. z 2077 r., poz. 1257 r.D, zwanej dalej

ustawq Kpa, zawiadamia strony postQpowania;

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

ze w dniu 14 listopada 2017 r., na wniosek z dnia 31 stycznia 2017 r. (wplyw: 6.02.20L7 r.),bez sygnatury,

uzupelniony9.03.2017 r., zLo1ony przez PeLnomocnika - Pana Michala Sucheckiego z Biura Projektowego

ESPEJA z siedzibq w Kaliszu przy ul. G6rnoSl4skiej 8113, zostala wydana decyzja nr 10312017, znak:

WOO.4207.14.2017.D}/'21, o Srodowiskowych uwamnkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa ulicy

Kolonia w JaruZynie".

Dorgczenie decyzji stronom vwaza siQ za dokonane po uptywie 14 dni od zakoficzenta

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

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy orw wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszefl organ6w administracji.

Strony postgpowania moge zapoznaf siq z treSciq 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 wiadomo6ci na tablicach ogloszef: Urzgdu Gminy

Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wBydgoszczy, arakzew Biuletynie Informacji Publicznej

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

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeflstwu zgodnie z zasadami

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