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W'OO.420.90.20 ] 8. DK .47

Bydgoszcz. dnia 1 s września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
o w)Jdaniii dec`}J'zji o środowiskowych uw€iruiikow`aniach

Regionalny Dyrekior Ochron}' śi.odowiska w.' Bydgoszcz)J. dzialając iia podstawie:

-

art. 74 iist. 3 pkt 1 i}staw)/' z dnia 3 paź,d7.iemika 2008 r. o udostępnianiu infomacji o środowisku
i jego ochroni.`` u(lziale społeczeństwa w` ochroniŁ` środowisLa oraź o ocenach oddział}`w'ania
na Środowisko (Dz. U. z 201 s r.. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w skrócii` uouioś oraz art. 4t)

ustawy z dnia 14 czerwc`a 1960 r. Kodeks postępowania administracyjni`go (Dz` U. z 2018 r„

że w dniu

poz. 2096 ze zni.). zwanej dalej Kpa. zawiadamia strori}.' postępowaiiia;
art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo.
ls września 20]9r„ na wniosek z dnia

17 kwietnia 2018r. (wpływ:

2`3

kwietnia 2018r.),

Gmjn,v Brz,o7.ie, u/,upetniony w dniach 23 kw'ietnia i 10 maja 20]8 r., zostala wydćina decy7,ja nr loo,.'20lc),
?iiak: WOO.420.90.2018.[)K.45` o środowiskowych u\+'arunkowaniach dla przedsięw.'7,ięcia pnj ..Prł,ebudt)wa

drogj gminnej nr O8()314C` Bi.zozie -gr. gmin}.. -Brzozje Lubawskic` na odc`inku Brzozie ~ gr. gmiiiy

wr.iz z przc`biidową skrz};Żowania z drogą powiatową nr

1806C", realizowanego w obszafze i zakresie

określon}Jm \ve wniosku j jego załącznikach.

Doręi`zenie
14-dniowego terminu

decyzji

stronom

podania treści

u``.'aża

się

za

obwieszc`zcnia do

dokonaiie

po

publii`znej

iipł}``\.'ie

w'iadomości

14

dni

w

Biuletynic

od

zakończenia
lnt`ormac.ji

Publicznej Regiona]nej Dyrekcji Ochron.v Środowiska w' Bydgoszcz}' oraz wywieszenia tego {)bw'ieszczcnia
na tab]icach ogłoszei'i orgaiióv+' admjiiistr<icji.

Obwiesz,czenie zostaje podane do publii`7.nej wiadomości na tab[jcach ogłos/.eń l,'rz,ędu Gniiny Brzoz.ie
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Regionalnej
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w

B.vdgoszczy.

Śi.odowiska

w

a

takźi.

B}.`dgoszczy

w
nć}

Biulctynic`
stronii`

Infori"cji
intemeiowej

-www.bydgoszcz.rdos,go\``pl.
Treść w`v` decyzji oraz dok`ime[itacja spra\\.y udostępiiiai`a jest społei`zeństwu zgodnie 7. 7asadami
7.awartymi w dz,iale 11 uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie`

Strony i)ostępowania niogą zai)oznać się z trcścią dec};zji w siedzibic RegionalnŁ`j L)}'reki`ji Ochrony

Środowiska w B.ydgoszc`ąJ prz}'

ul.

Dworcowc`j

sl,

85-009 Bydgoszcz. numei. pokoju 5(n

(\J-

w'' godzj łiach soo. i 5c®.

Wskazuję dz,ień publieznego ogłos7.enia: 19 wr?,eśnia 2()19 r.

Regioiia]n}/' I»rektor
Ochr()ny śi.odowiska w Bydg()sz.`zy
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