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WOO.420.129.2019.JW.20   Bydgoszcz, dnia   4  grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie: 
 art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania;

 art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo,
że w dniu 4 grudnia 2019 r., na wniosek z dnia 17 maja 2019 r. (wpływ: 20 maja 2019 r.), uzupełniony w dniu 
03.06.2019 r., Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Piotra Szefler 
z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” s.c. z siedzibą w Toruniu, została 
wydana decyzja nr 132/2019, znak: WOO.420.129.2019.JW.18, o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Odprowadzanie ścieków sanitarnych z gminy Lubicz do Torunia”, realizowanego 
w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia
14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia 
na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Lubicz, Urzędzie Miasta Toruń i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na stronie 
internetowej
– www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie z zasadami 
zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 510 (V piętro),
w godzinach 8ºº-15ºº.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 5 grudnia 2019 r.
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