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CtsWIESZCZENIts

o wszozQci r"r postQpowan i a ad rn i n i stracyjnego
w -qpnarvvie wydania clccyz-ii o Srodowiskow)/ch uwarunkowal'liach

Regiorralny Dyrektol Ochrorry Sroclowiska w Bydgoszczy, dziilajqc na podstawie art. 49

ustaxly z dnia 14 ozerwca 1960 r. Kodeks postEpolvsllia adrninistracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,

poz,.23 ze nn.), z\,valrej dale.j rv skroeie LrsiawtL Kpa oraz art. -13 ust. 1 i 14 ust.3 ustawy z dnia

3 pa2clzienil<a 200E r. o udostppnianii.r informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale

spoleozeflstwa lv oc:llrouie Srodowisl<a oraz o oceuach ocldziatywarria na Srodowisko (Dz. U.

z'2A16 r.. poz.353 ze zm.),

zawiadarnia strony

o tdis',:.azgc,its postqpo'wania aclrninistlacy.iilego, na wniosel< z dnia 20 lutego 2011 r.,

wpl.: 22.02,.017 r., zloi:ony przez Grninp {-airiszyn, reprezc:ntowatlqprzez Felnornocnika - Pani4

Iion,; Frzychocl<4 - Kierownii<a i{.eferatu Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej UrzEdu

Mieiskiego w }-abiszynio, w sprau,ie vryclania decyzjt o 6rodorviskowych uwarunkowaniach

dla przedsipwziqcia prr.: ,"Budowa i przetrudorra lcanalizacji w rn. tr-abiszyn etap I[", realizowanego

w obszarze i zalrresie okreSlonyrn w zatqcz,rrl<aclr dolqczonl/ch do wniosku. Dodatkowo infonnujg

o wyst4pieuiu z pr,r,,ibq o opiniq" co do potlzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

przeilsiEwzipcia na Srodort,isko d'l Parrstwowogo Forviatowego Inspektora Sanitarnego w Znirie.
Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpe, strony postqporvania mog4 zapoznad sip z aktami

splaw]/ w siedzibie Rr;g.ionalnej Dyrekcji Ochrorty Srodorviska rv Bydgoszcz\Jt ptzy ul. Dworcowej

8l 8lt - 009 l!)ydgoszcz" nulner tr;,oko.jrr 5l2 (\/ pirTriro), v,r qrrilzinach Boo-l5oo.

Frorrad|:r: ii-i{'r;r'"nuig, ir: zgc,Cnie z. art 41 usfa\ /y Kpa !v tol<u postgpowania

arlrnir:istracv.inei3o slrouy oraz jch pr':zedstav"iciele i pe.inornocnicy ma.iq obowi4zek zawiadomi|

ors,an i{i{firirris;:racii *ubiicznej o kai-de,i znriiairie swc'.iego adresu. W razie zaniedbania tego

obowiqzkr.r doreczeilie prisma uoiJ dotychcru,n6lqlllr adresem ma skutek prawr!)/.

Nirrieisze 691';is-szczetrie zostaje podane do pr"lblriczne,i wiadomofci na tablicach ogloszefi

w lljnrinie t,abiszyn orar, \y Reqionr-lne:i Dy"ekc.!i Ochrony Srocloiviska w Elzdgoszczy, a takze

ita r;tronie internetorvej - ww,,v.b)rdgoszi:z.rclos.gov.pl - vr Biuletynie Informacji Publicznej

trtegi on a ln ej Dv i,sko-; i Och ron y S ;',r,Jorv i ska. v,' B1a1 go < zozl'.
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