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Zaw ieszono na tablicy ogloszerl
(pieczEd jednostki)

dnia 2016r.

woo.4233.3.2016.Ks

OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postepowania administracyjnego

w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2076 r.,
poz.23'zezm.),rwanej dalej Kpa orazart.73ust.1i74wt.3,atakLeart.75 ust. I pkt 1lit. i)ustawy
z dnia 3 puldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziafu
spoleczeristwa w ochronie Srodowiskaorazo ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. TJ.22016 r.,
poz.353 ze zm.), rwanej dalej ustaw4oo$

zawiadamia strony

o wszczgciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej, w imieniu
kt6rego wystgpuje Pan Janusz Granatowicz - Pelnomocnik, postEpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia pn.: ,,Budowa
stopnia na Wi6le poni2ej Wloclawka", realizowanego na terenie gminy Raci4zek i Czernikowo,
w obszarze i zakresie okreSlonym w raporcie oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz
materialachkartografrcznychzalqczonychdowniosku.

Zgodnie z aft. 10 $ 1 Kpa, strony postppowania mog4 zapozna| sig z aktami sprawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wBydgoszczry przy ul. Dworco*.; ti,
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Dodatkowo informujg, i2 zgodnie z art. 47 Kpa w ioku postgpowania administracyjnego
strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek' zawiadomi6 organ adminirt *3i
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiqzku dorqczenie pisrna
pod dotychczasowy adres uznaje siq skuteczne.
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Zawiesi6 na okres 14 dni

Bydgoszcz, a"i"Jj grudnia 2016 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczne;, wiadomo6ci ,na tablicach ogloszeri
w gminach: RaciqZek, Czernikowo, Dobrzyrt nad Wisl4 Fabianki, Bobrowniki, Obrowo, Lubicz,
Woclawek, Miasto Woclawek, Lubanie, Wagdniec, Ciechociriek, Nieszawa, Aleksandr6w Kujawskii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszary, a takae na stronie internetowei -
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www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dy;ekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy.
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Zdjgto z tablicy ogloszeri
(pieczg6 jednostki)

dnia 2016r.
Podpis osoby odpowiedzialnej

Speiniamy wyms$snis [fu14s * rnrxqdrsmy urrpdom *l*k?ywnie, csz(u$dnio i pr*drod*wisk*w*

ul, l)wonowu $1, $5"{09 $ydgos:tz, tel.: $t 5$"$}"$$6, faxr 52 $S"65"66}, k*acalnrin@rdu,bydga::c:.p1, bydg*sr*.rd*s.gnv.pl
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