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Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2017 r.
woo.4207.9.2017.DM.2

o wszczec i u ;*HHff "'"#1, u*cyj ne so
w sprawie wydania decyzji 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 2016 r.,
poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. I i 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 paldziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.

z 2016 r., poz. 3 53 ze zm.),

, zawiadamia strony

o wszczpciu postgpowania administracyjnego na wniosek z dnia 76 stycznia20IT r., bez sygnatury

Gminy Osielsko, w imieniu kt6rego wystEpuje Pelnomocnik Pani Agnieszka Szczuraszek-

Kostecka z Biura Inzynierii Drogowej z siedzibqw Bydgoszczy, przekazany przez W6jta Gminy
Osielsko pismem zdnia23.0L20l7 r.,znak;IizP.6220.2.2017, wplyw: 26.01.2017 r. (uzupelniony

w dniu 16 lutego 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa ulicy K4ty na odcinku od ul. Slonecznej do Szosy Gdariskiej

(DK5) i ul. Dlugiej na odcinku od Szosy Gdafiskiej do Bocznej wraz ze skrzyzowaniami
z ul. Schmidta i Boczn4 orazwlqczeniem do DK5, Projekt rozbudowy ul. Slonecznej w Zolgdowie,
budowa Scie2ki rowerowej i o6wietlenia na odcinku od ul. Kqty do ul. Bydgoskiej". Dodatkowo
informujg o wystqpieniu z proSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznad sig z aktami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
nr 81, 85 - 009 Bydgoszez, numer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Ponadto informujg, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomil
organ administracji publicznej o kaZdej " zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorEczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicy ogloszeri

w rJrzqdzie Gminy Osielsko oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

atakhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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