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Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2017 r.
woo.4207.24.2017.JM

OBWIESZCZENIE
o wszczpciu postEpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Ltwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrorry Srodowisl<a w Byclgoszczy, dzialajqc na podstawie
art.49 ustawy zdniaT4 czerwca 1960 r. I(odeks postppowania adninistracyjnego (Dz.U.22016
r.,poz.23 zezrn.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4I(paolaz afi.J3 ust. I i J4ust.3 ustawy zdnia
3 paldziertril<a 2008 r. o udostgpnianiLr informacji o SrodowislcLr ijego ochronie, Lrdziale

spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania ua Srodowisl<o
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn.),

zawiadamia strony
o wszczpciu postEpowania administracyjnego, na wnioseh z dnia l6 lLltego 2077 r., znal<:

512P.1226.1.2017.PM, (wplyw 17 lutego 2011 r.) Gnriny Stolno, w sprawie wydania decyzji
o Srodowisl<owych ltwaruukowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminrrej
nr 060229C Wabcz - Obory", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanyn w zalqcznikach
graficzrrych dol4czonych do wniosku. Dodatkowo infonnujE o wyst4pieniu z proSb4 o opinig,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywarria przedsipwziqcia na Srodowisl<o
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chehnnie.

Zgodnte z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania rnogq zapon'nd sig z alctarni

spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrel<cji Oclrrony Srodowisl<a w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
Bl, B5 - 009 Bydgoszcz, numer pokojLr 507 (V piptro), w godzirraclr 8oo-15oo.

Ponadto infonnujg, iZ zgodnie z arl... 41 ustawy Kpa w tolcu postgpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnonrocuicy rnaj4 obowi4zek zawiadomii
organ administracji pLrblicznej o kaZdej zrianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zku dolpczenie pisma pod dotychczasowym adresem nra skutel< prawny.

Niniejsze obwieszczeuie zostaje podane do pLrblicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri
w UrzEdzie Gminy Stolno oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy,
atal<2e na stronie internetowej - www:bydgoszcz.rdos.gov.pl - w BiLrletynie Informacji PLrblicznej
Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Sroclowiska w Bydgoszczy.
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