
Zawieszono na tablicy ogloszef
(pieczgi jednostki)
dnia 42.0u0te r.

Zawiesilnaokres 14dni

REKCJA

t"F$e rlyffifi*{f_JA *f:#ffir}i]$y :le ffi* fisK't w,€T}ffi*5'n{:3.V

itr.Gt0\
JCIIRO\i} S

tl J)urorr,'<rwa

woo.420.3 2.z'rg.JM 
Bydgoszcz' dnia l2lutego 2019 r'

OBWIESZCZENIE
o wszc;zgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydanLia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U' z 2018 r.) poz. 2096 ze zm), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. 1

i 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwil w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U.22018 r.,poz.208I ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania admirristracyjnego, na wniosek z dnia 3l stycznia 2019 r. (wptyw:
I.02.2019 r.),bez sygnatury, zlo2ony przezGming Jezewo, w imieniu kt6rej wyst4pil Pelnomocnik
Pan Maciej Wojnowski, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kr4plewice-Oslowo
od skrzyZowania z drog4 gminn4 nr 030618C do skrzy2owania z drog1 gminn4 nr 030611C,,,
realizowanego w obszatze i zakresie wskazanym w zal4cznikach graficznych dol4czonych
do wniosku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialTwania przedsigwzigcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Swieciu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarz4dt Gospodarki Wodnej w Gdafsku,
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnergo Wody Polskie.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznal sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczry przry ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach 8--15oo.

Ponadto informujg, iL zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomi1
organ administracji publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu, W razie zaniedbania tego
obowi4zku dorgczenie pisma pod clotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie z:ostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri
w Urzgdzie Gminy Je2ewo oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takhe na stronie internetowej - u'ww.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Wskazujg dzieri publicznego oglosze>nia: 12lutego 2019 r.
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