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dnia 24 stycznia}}lT t.

woo.4200.1.2016.KS.2
OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz.23 ze zm.), zwanej dalej Kpa oraz art.73 ust. 1 i 74 ust. 3, atakLe art.75 ust. 1 pkt I lit. a) ustawy
z dnia 3 pa1dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziat5rwania na Srodowisko (Dz' U. 22016 t.,
poz.353 ze zm.), rwanej dalej w skr6cie uouio6
zawiadamia stronY

o wszczgciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. (uzupelniony: 19 stycznia2lIT r.), Generalnej
Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad, w imieniu kt6rej wystqpuje Pan Czes\aw Poledniok pelnornocnik,-postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzipciapn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku BydgoszczTorufi"o w obszarze i iakresie okreSlonym w karcie informacyjnej przedsigwziEcia otaz materialach
karto grafi czny ch zalqczonych do wn io sku.

Sktadaj4c wniosek o wydanie decyli Wnioskodawca wyst4pil na podstawie
art. 69 ust. 1 ustawy uouio$, o ustalenie zakresu raportu oddzialywania przedsigwziEcia

na Srodowisko. Postanowienie ustalaj4ce zakres raportu zostanie wydane nie wczesniej ni2 po upt5rwie
7 dni od zakoficzenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz
wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogfopzsri organ6w administragji.

Zgodnie z art. l0 $ 1 Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznal sig z aktami sprawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w BydgoszcTry przy ul. Dworcowej 81,
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V pigtrg), w godzinach 8*-15*.
r

Dodatkowo informujq, i2 zgodnie , uit. {1 Kpa w toku postqpowania, administracyjnego
strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 bbowi4zek zawiadamil organ administracji
pubftznej o kaZdej zrrrianie swojego adresu. W razie ,zaniedbaniatego obowi4zku dorqczenie pisma
pod dotychczasowy adres uznaje siQ
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tabliiach ogloszeri w urzqdach
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci
Biale Blota, Nowa WieS ,Wielka, Solec Kuja'ivski, Wielka Nieszawka,
gmin: Miasta Bydgoszcz,
-Regionainej
Dyrekcji Ochrony Srodowis\3 w Bydgoszczv,, a takhe w Biuletynie
ilrtiasta Toruf i

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiskir w 'Bydgoszczy na stronie
internetowej - www.bydgoszcz.rdos'gov'pl.
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