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OBWIESZCZENIE

*,p,"*i"",#;1;THJ,;l'J:IilTilT#TJ'"Til"*aniach

Regionalny Dy'ektor ochrony 
-.srodowiska 

w Byd.goszbzy, dziatajqc na podstawieatt' 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960;. Kodeks postgpowaniu_ua-iniurucyjnego (Dz. u. z 20lgr.,poz' 2096 ti'), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. I i iq i,,t.3 ustawy z dnia3 paadziernika 2008 r' o udostgpnianiu informacji o srodowisku i je o qchronie, udziaresporeczefstwaw ochronie sro'dowiska oraz o ocenach oddzia\ywania na srodowisko (Dz, tJ. z 20lg r., poz. z0gl t,j.),

o wszczgci, postgpowania ua-irrrrt u'lffiturlfonJ"r"r"o z dnja 5 ristopada 2018 r,(wplyw: 6 listopada 201g r.), Gr
Zieliriskiego ,'frr^y pracownia :ez Pelnomocnika - Pana N;tkasza

uwarunkowaniach ila przedsip 
.daitia decyzji o Srodowiskowych

na dfugoSci l4gt6m,nadzjaLkac ninnej nr 080258C i nr 080259C

""Y:,"'#lL:#'":'":":"::it':::;gr aftczny ch dol4czonych do wniosku.
Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co do pqtrzeby

oddzialyw ania przedsigwzrgcia na srodowisko ao pun.t ro*"go ro ratorr"gow Brodnicy oraz do Dyr_ektora Regionarneg o Zarz4du GospoJarki Modiiej wGospodarstwa Wodnego Wody potst<ie.

Zgodni<> z art' l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowani a mog4 Eapozna|sig z aktami sprawyw siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony S.oao*irfu * iriro.rezy przy ul. Dworcowej gl,85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 50 I (V pigtro), w godzinachgoo_ 1 5*.
Ponadto informujg, i2 zgodnie z-art. 4l ustawy Kpa w toku po$tgpowania administracyjnegostrony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq olowi qzek zavliadomii organ administracjipublicznej o ka2:dei zmianie swojego adresu' w razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pismapod dotychczaso.w)tn adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornosci na tablicach ogloszeriw urzgdzie Gminy zbiczno oraz w Regionarnej Dyrekcji o"h.orry sroao*irr.u'"'ri'ururorrr,rr,a takle na stronie interrletowej - www.byagoszcz.rdos.gov.pl _ w Biufet5,nie Informacji publicznejRegionalnej Dyrerkcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
Wskazujg dzieri publicznego og)oszenia: 9 listopada 20lg r.

woo.420.297.2018.DK

Zdjgto z tablicy oglosze,ri
(pieczgi jednostki)

ctua 20tg r.
Podpis osoby odpowieclzialne3

EMAS

$p*:li**ry wy (Ignnin [&xAs * x,*uqd;tury vs;gde*r *$ektywi:i*, *sa*rgdnie i pr+$r*rrcw*hcw*
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