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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie

art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 puhdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, vdziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22017 r.,pon.1405 t.j.), zwanej dalej w skr6cie uouioS,

zaw iadarnia sp oleczef stwo,

2e w dniu 2l listopada 2077 r., na wniosek Gminy Gniewkowo, reprezentowanej

przez Pelnomocnika - Paniq Anng Tunak z firmy Pracownia Geologiczno-lnZynierska,

z dnia 18 sierpnia 2077 r., uzupelniony pismami z dnia 1 wrzesnia 2017 r. (wptyw: 5 wrzesnia

2017 r.) i z dnia 9 puldziemika 2017 r., znak: OS.1ZZO.Z.9.2017.AS , zostata wydana decyz4a

Nr 10912017, znak: WOO.4260.96.2017.DK.6, o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa studni glgbinowej na dz. ff lgll w miejscowoSoi

Gniewkowo, obrgb 0169 Gniewkowo, gmina Gniewkowo, pow" inowroclawski",

realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym we wniosku i jego zal4cznikach.

Spoleczeristwu treSi ww. decyzji oruz dokumentacja sprawy udostgpniane s4 zgodnie

z zasadarni zawartymi w Dziale II uouioS, pt. ,,Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego

ochronie".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach

ogloszef: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Urzgdu Miejskiego

w Gniewkowie, a takle na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgo szczy.
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