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'B'IESZCZENIEo wszczgciu postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzial.aj4c na podstawie art.

49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016

r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 73 ust. I i 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wszczgciu postEpowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 listopada 2016 r. (wpl.:

2.01.2017 r.), znak: RI.7013.19.2015, uztrp. w dniu 25.0I.2017 r., Gminy Mrocza,
w imieniu kt6rej wystgpuje Pelnomocnik Pan Piotr Mlynarek z firmy PPHU Callas Piotr

Mlynarek z siedzibq w m. WystEp, w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci

Wyrza, Matyldzin, Bialowie2a, Kruk6wko, Mrocza". Dodatkowo informujE o wyst4pieniu

z proSbq o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialynvania przedsiEwziEcia

na Srodowisko do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nA{oteci4.

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mogq zapozna| sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej nr 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 12 (V pigtro), w godzinach 8oo-

I 500.

Ponadto informujE, iz zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postEpowania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i petrnomocnicy majq obowiqzek
zawiadomid organ administracji puQlicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie

zaniedbania tego obowiqzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek

prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicy ogloszeri

w lJrzEdzie Miasta i Gminy Mrocza oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, a takie na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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