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Zaw ieszono na tablicy ogloszefi
(pieczpd jednostki)

dnia 2016 r.

woo.4233.2.2016.KS

Zawiesiinaokres 14 dni

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie
art.73 ust. 1 i 74 ust.3, atakhe art.75 ust. I pkt 1 lit. i) ustawy z dnia3 puhdzientika 2008 r.
o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 t., poz.
353 ze zm.) oruz art. 4l i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania
administracyjnego (Dz. U. z 201 6 r., poz. 23 ze zm.),

zawtao.amla
o wszczQciu postEpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r.,
Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej, w imieniu kt6rej wystqpuje Pelnomocnik
Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
oruzwydania decy4i o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Budowa
stopnia na WiSle poniZej Woclawka", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym
w zalqcznikach graficznych, na terenie gminy Raci4Zek i Czernikowo.

Dodatkowo informujE o wystqrieniu z proSb4o opinig do organ6w inspekcji sanitarnej
o ustalenie zakresu raportu.

W zwiqzku z powylszym, w terminis 7 dni od dnia dorEczenia niniejszego
zawiadomienia, zgodnie z ar1- 10 $ 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, strony
postgpowania mogq zapoznaI siQ z dokumentacj4 przedmiotowego przedsigwziEcia
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci w spos6b
zv,ryczalowo przyjgty, a takhe na stronie internetowej . www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
- w biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego, zawiadomienie stron postEpowania uwaLa sig za dokonane po uplywie
cztemastu dni od dnia publicznega ogloszenia. '

Dodatkowo informujg, i2 zgodnie z arl. 4l Kpa w toku postqpowania
administracyjnego strony oraz ish przedstawiciele i pelnomocnicy maiq obowi4zek
zawiadomii organ administracji publicznej o kuzdej zmianie swojego adresu. 'W razie
zaniedbania tego obowi4zku dorqczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
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