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ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji srodowiskowej

Wojt Gminy Wielgie, dzialaj^c na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85

ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomosci

ze w dniu 13.01.2017 r., na wniosek Zarz^du Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy,

ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, w imieniu, ktorego wyst^pil Pelnomocnik Pan Rafal

Grenda-Wolkow reprezentujqcy Biuro Projektow Budowlanych w Chelmzy wydana

zostala decyzja ( znak: GSR.6220.2.7.2016.AO ) o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsi^wzi^cia polegaj^cego na: „Przebudowie drogi wojewodzkiej nr 558 relacji Lipno-

Dyblin na odcinku Klokock-Wielgie od km 5+238 do km 13+158 a dlugosci 7,92 km" .

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron post^powania przekracza 20,

zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu post^powania

administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadomienie stron o

wydanej decyzji nast^puje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uwaza si? za

dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Jednoczesnie zawiadamiam strony post?powania oraz wszystkich

zainteresowanych o mozliwosci zapoznania si? z tresci^ decyzji oraz z dokumentacj^

sprawy w Urz?dzie Gminy Wielgie przy ulicy Starowiejskiej 8, pokoj nr 8 w

godzinach pracy Urz?du, tel. 54 289 73 80 wew. 44 lub 27, w terminie 14 dni od

dokonania niniejszego ogloszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy Wielgie

http://bip. H>ielgie.pl/ wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa Suszewo, Witkowo,

Nowa Wies, Wielgie, Klokock, Tomaszewo oraz w siedzibie Urz?du Gminy Wielgie i

Urz?du Gminy Lipno. (yfj/'Y

Wywieszono na tablicy ogloszen rr^rTudei.isz Wiewidrski
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