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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatqqc na podstawie:

- art. 74 tsl.3 pkt I ustawy z dnia, 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. U. z 2077 r., poz. l405itj.), zwanej dalej w skr6cie uouio$ oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ. z 2017 r., poz. l2S7 t.j.), zwanej dalej

ustaw4 Kpa, zawiadamia strony postgpowania;

- art.38 i 85 ust.3 uouioS,zawiada4tiaspoleczeristwo,

2e w dniu 22 hstopada20lT r., na wniqsek z dnia 3 azerwaa20lT r,, Gminy Miasto Brodnica, w imieniu kt6rej

wystQpuje Pelnomocnik - Pan Andrzej $awoszczuk z firmy Voessing Polska Sp. z o.o., zosrala wydana decyzla

nt ll0l20l7, znak: WOO.4210.10.2015.KS.46, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia

pn.: ,,Budowa sp6jnego ci4gu komunikacyjnego: Brodnica (u1. Tatrzariska, ul. Rataja) - gm. Brodnica

(Kruszpki) - gm. Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) - gm, Zbiczno (Foluszek, Zbiczno)".

Dorgczenie decyzji stronomi Dwaza sig za dokonane po uptywie 14 dni od zakonczenia

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

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrbny Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach o gloszeri organ6w administjacj i.

Strony postgpowania mogqzapoznal siq z tresciq decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul, pworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15oo.

Obwieszczenie zostaje podanp do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefl Urzqdu Miasta

Brodnica, Urzgdu Gminy Brodnica, U1zgdu Gminy Zbiczno, Urzpdu Gminy Bobrowo i Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a fakZe w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska wBydgoszczy na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

TreSd ww. decyzji oraz doku+rentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadami

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

erso D-rrektora
a n'B-r.dgoszczl

L--
tlp $p*{*irx*ry wy{Tt$$r}F}i# ilfui:&$.* xcvxqdx$ixry rsrx$d*ffi *9*kiyw*iil, $$c{yfdnis i pr**r*d*:wish*wr:

.H[4AS *1. i]w*r***u *1, {}5"*$$ $yrtgqnr, t*1.: $3 ${}"$5"$$*, llr 5? $*-$5"**l k*u$urinffird*:-bydgrwer"pi, i:ydg*sux.ul*r.g*v"pl

zs!tlll.*3sy strtdm

Z up. Resio
Ochronl,-Sr*od


