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OBWIESZCZENIE

, o wszczQciu postQpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dylektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. I(odeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.22016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej

w skr6cie ustaw4Kpa orazaft.73 ust. 1 i 74 ust.3 ustawy zdnia3 paidziernika20O8 r. o udostppnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochlonie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postppowania adnrinistracyjnego, na wniosel< z dnia 20 styaznia 2017 r,,

bez sygnatury, (uzupelniony w dniLr 6 lutego 2017 r.) Burmistrza Lubradca , w sprawie wydania decyzjl
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,Przebudowa drogi grninnej Nr 190607C Krowice -
Bielawy odcinek I, od km 0+990 do km l+580, odcinel< 0+000 do knr 1+580", realizowanego w obszarze

i zakresie wskazanyt.tl w zal4cznikach graficznych dolEczonych do wniosku. Dodatkowo infonnujp o wyst4pieniu
z ploSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsipwziEcia na Sr'odowisko

do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wloclawku,
Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postppowania mog1zapozna( sip z aktarni sprawy w siedzibie

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, nurrer
pokoju 507 (V piEtro), w godzinach 8oo-l5oo.

. Ponadto informujp, i2 zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postEpowania administracyjnego strony
oraz ich plzedstawiciele i pelnomocnicy nraj4 obowiqzel< zawiadomii organ adnrinistracji publicznej o kaldej
ztrianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi4zl<u dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresenr

ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej
Lubraniec oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
www.bydgoszcz.r'dos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Bydgoszczy.
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