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OBWIESZCZENIE
o v,rszczgcii-t postQp0wania administracyjnego

w sprawie v/y(jania d.ecyz.ji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Itegionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podsta-wie art. 49 ustavy z dnia
74 czerwca 1960 r, K^odeks postppoivania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej

w skr6cie usX.aw4 Kpa oiraz art. 73 ust" I i 74 ust.3 ustawy z dnia3 pa:idzienika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowiskir i jego ochronie, udziale spoiec:zeiistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na $rodorvisiio {Dz. U. z 2t';16 r., paz.353 ze zrn.},

zawiadamia strony

o wszczpeiur postqpowania aclministracv,.jr.eeo, rla \u{iosek z dnia I lutego 2017 r., uzupelniony w dniu 24 lutego

207'/ r., zlozony pr',:rez Gming \{ogilco, i"eprezentowafiq paez Pelnornocnika Pana Mariusza Walczaka,

z V/AL,CZAK-FROJEKI' Ilriicownia Prr-rjr:ktoulo -. Konsultingowa z siedzib4w Zninie, w sprawie wydania decyzji

o rirodcrwiskowycfr uvrarunkowaniach dla nrzedsiqwziqcia polegajacego na budowie obvrodnicy miasta Mogilna -
II etap, w abszarze i ;lakres;ie okreStronyrn rn zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku. Dodatkowo

informujp o v,yst4pieniu z proSb4. o opinip, ec do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsipwziqcia

na Srodowisko do Parlstwowego Powiatowcgo ilspektcrra Sanitarnego w Mogilnie.
Zgcrcinie z1 afi' lA $ 1 us1:awv Kpa, strony postEpolvania rnogq zapaznac sip z aktarni sprawy

w sieclzibie Regicnalnr:j Dyrekcji Ochrcr''y Srodowiska w Byclgoszczy przy ul. Dworcowej 81,

85 - 009 llydgosz;ez, nu-incl pokoju 511 (\' piq'Lto), w godzinach 8--1 5*.
Ponadto infcrrmu-iq, rL zgodnie z art, 4l ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony

oraz ich pize:dstarviciele i pelnornoci:icy rnaj4 obo,uviqzek za-wiadomii organ administracji publicznej o kaldej
zmianic swoiego a<lrcsrl. \'/ razi: z.anio'Jbutia. ?ego oborviqzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresenr

ma. sku'iek prawny.

i\iriejsze otr.aiieszczenie z.ost;aje poriar:e cio puLrlicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszeii wgminie
Mogilno orai', w R.egicilallej Dyrekcji Ochrony Srod.owiska w Bydgoszczy, atakhe na stronie internetowej -

ww.,v.blrclgoszcz.rilos.guv.p! - ,,zv Bir:letyni: lnfornracji Publiczne.j Regionalne.j Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Eiydgoszczy.
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