
Zaw ieszono na tablicy o gloszeri
(pieczp6 jednostki)

dnia

w
2017 r.

fl{fr & il ffi ild& fi_ffg& mY&4 HKfi.}&

Zawiesi6 na okres 14 dni

43fl 8-$ ${ffi $qy $nm ru mwus Ke w}r ffi yK}s #5tr(ay

woo.42 1 0.36.20 I 6.ADS.3
Bydgoszcz, dnia 13 stycznia2}lT r.

OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqcna podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ.22016 r.,poz.23 ze zm.), zwanej dalej
w skr6cie ustaw4Kpa oraz art.73 ust. I i74 ust.3 ustawy z dnia3 patdziemika2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziahwania
na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 grudnia 2016 r., uzupelniony w dniu
9 styczni,a 2017 t.' zlohony przez Generalnq Dyrekcjp Dr6g Krajowych i Autostrad oddzial w Bydgoszczy,
reprezentowanq przez Pelnomocnika - Pana Gerarda Marczewskiego z firmy TpF Sp. z o.o. z siedzibq
w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Budowa
obwodnicy Sgp6lna Krajefskiego w ciqgu drogi krajowej nr 25", realizowanego czgsciowo w terenie zamknigtym
kolejowym, w obszarze i zakresie okredlonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

zgodnie z art' l0 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapozna| sig z aktami sprawyw siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej gl,
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach g*-15ob. '

Ponadto informujq, iz zgodnie z art. 4I ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiQzek zawiadomii organ administracji publicznej o kazdej
zmianie swojego adresu' w razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny. . r' ' ' r' I '

Niniejsze obwieszczenie zostaje podand co puutibzneil wiadomosci na tabiicactr ogloszef w Gminie
Sqp6lno Krajerlskie oraz Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Byd,goszczy, atakzena stronie internetowej
- wwwbydgoszcz.rdos.gov'pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy.
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