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By dgoszcz, dnia,fuistopada 20 17 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byclgoszczy, dzialajqcna podstawie:
art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy

i jego ochronie, udziale

z dnta 3 puhdziernka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafuwartta
U. z 2017 r., poz. 1405 tj.), zwanej dalej w skr6cie uouioS oraz art.49 ustawy

na Srodowisko (Dz.

spoleczerlstwa

z dnia 14 azerwaa 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
t j.), zw anej dalej Kp a, zattnadamia strony postgp owania;

2017 r., poz. 1257

art. 38 i 85 ust. 3 uouio6, zawiadania spoleczeristwo,
2e

w dniu 20 listopada 2017 r., na wniosek GPU ALGAWA Sp. z o.o., w imieniu kt6rej wystgpuje Pan Piotr

-

z

8 sierpnia 2017 r., znak: DWlAlIl692l2017 (wptyw: 10 sierpnia 2017 r.),
uzupelniony pismami z dnra 28 sierpnia 2017 r., znak: DWIAII/74012077 (wptyw: 30 sierpnia 2017 r.)
i z dnra 2l wrzesnia 2017 r., znak: DWIATI/$O}I2OL7 (wptyw: 22 wrzefinia 2017 r.), zostaLa wydana decyzja
Nr 105/2017, znaki WOO.4260.87.2017 .DK.8, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:
Gondek

Prezes Sp6lki,

dnia

,,Wykonanie urz4dzefi wodnych w obudowachztrgg6w zelbetowych umoZliwiaj4cych pob6r w6d podziemnych

z projektowanych otwor6w nr 8

i

9 na terenie ujgcia w6d

podziemnych

w

SluZewie, gmina Alelsandr6w

i jego zalqcznrkach.
Dorgczenie decyzji stronom twuha sig za dokonane po uptywie 14 dni od zakohczeria
14-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Kujawski", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym we wniosku

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczeria
na tablicach ogloszef organ6w administracji.

do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Urzgdu Gminy
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takle w Biuletynie

Obwieszczenie zostaje podane

Aleksandr6w Kujawski

i

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

-

w

Bydgoszczy na stronie internetowej

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie

z

zasadami

zawartymiw dziale II uouio$, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.
Strony postgpowania mogq zapoznat sig z treSci4 decyzji

Srodowiska

w

Bydgoszczy przy

ul. Dworcowej 81, 85-009

w

siedz:ibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Bydgoszcz, numer pokoju 501

w godzinach 8oo-15*.
Wskazujg dzieh publicznego ogloszerua: 20 listopada 2017 r.
Zdjgto z tablicy ogloszerl
(pieczgd jednostki)

201'l r.

dnia

Podpis osoby odpowiedzialnej
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