
Zawieszono na tablicy ogloszeri
(piec tki)
dnia 19 r.

Zawiesid na okres 14 dni

lp*i*[tttny w1+r':s.tgctni* 1.fl4*S -..'rnlrqrir.*rtty *rrpt$+rtt *l*kty-rvrri*. *sr*r4duier i 1r*ilcr]+xr!rk*wr:r
rtl'$rrrrrc*wtlii.$|.i0l}!$ytIg++rrl:,igl:ttlii}65$8$,fi:r::}:i'$ii$5{$'>.hl*r+Jr:l]*..i'iirllr::l:l.dgc:r:ir.pllil!l]l:srl.llljl:,4ll

& #\dftr.fiN4flJr\ {Jfl#Uru*,$y^ sA*rury g5$€A s3##*534:H3
By<Jgoszcz

woo.42o.2r.20rg.JM.z 
Bvdgoszcz' dnia l2lutego 2019 r'

OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Or;hrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 20IB r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. 1

i 74 tst.3 ustawy z dnia 3 pa1dz:iemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziahwania
na Srodowisko (Dz. U. z 20lB r., poz. 20BI ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 2 stycznia 2019 r. (wptyw:
2I.01.2019 r.), uzupelniony dnia 4.02.2019 r., bez sygnatury, zloilony przez GminE Zakrzewo,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza Narkowo od km 0+000
do km 1+050", realizowanego uz obszarze i zaktesie wskazanym w zal4cznikach graficznych
dol4czony ch do wniosku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro6b4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziEcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarz4du Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z aft. l0 $ I us;tawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznad sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach 8*-15oo.

Ponadto informujg, iZ zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania
administracyjnego strony oraz iclt przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomil
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek pmwny.

Niniejsze obwieszczenie z:ostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszen
w lJrzgdzie Gminy Zal<rzewo oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a takie na stronie internetowej - wwwbydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Wskazujg dzieri publicznego ogloszr>nia: 12lutego 2019 r.
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