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OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLaj4cna podstawie:

art, 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouioS onz art. 49

ustawy z dnia 14 czervrca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2017 r,,

poz. 1257 tj.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia stronypostgpowania;

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

ze w dniu 28 listopada 2017 r., na wniosek Gminy Dragacz, reprezentowanej przez pelnomocnika - Pana Piotra

Nowaka zfirmy PROJ-BUD PiotrNowak,zdria7 lipca2017 r. (vplyw: l21ipca20l7 r.),uzupelnionypismem

z dnia 28 lipca 2017r. (wplyw: 31 lipca 2017r.), zostala wydana decyzja Nr 7l4l2OI7, znak:

WOO.4260.59.2017.DK.13, o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi

gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale", realizowanego w obszarze i zakresie okreslonym we wniosku i jego

zalqcznikach.

Dorgczenie decyzji stronom uwuha sig za dokonane po uplywie 74 dni od zakoficzenia

14-dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia

na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

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

Dragacz i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe w Biuletynie Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie internetowej

- www.bydgoszcz.rdos. gov.pl.

TreS6 ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniana jest spoleczeristwu zgodnie z zasadami.

zawarlymiw dziale II uouio$, pt.: Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie.

Strony postgpowania mog4 zapozna| sig z treSci4 decyli w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 501 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15*.

Wskazuj g dziefr publiczne go o glo sze nia: 28 listopada 20 17 r.
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