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Bydgoszcz, dnia 3 rrarca 2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wszozQciLl postQpowania adrninistracyjnego

w sprawie wydania decyzji o $r'odowisl<owych uwarlrrl(owaniacl'r

Regionalny Dyrel<tor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

at1.49 Lrstawy z dnia 14 czerwca 1960 r" Kodel<s postEpowania adrninistracyjnego (Dz. U.

z 2016 r., poz. 23 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 l(pa oraz aft. 13 ust. I i 74 ust. 3 ustawy

z dria3 paldziernika 2008 r'. o Lrdostqpnianiu inforrnacji o Srodowisl<u ijego ochronie, Lrdziale

spoleczeristwa w ochronie rirodowiska otaz o oceuach oddzia.lywania na Srodowisl<o

(Dz" U" 22016 r., poz.353 ze zrn.),

zawiadalria strony

o wszczQcill postQpowania administracyjnego, r1a wniosek z dnia 23 stycznia 2011 r.,

bez sygnatury, Grniny Miasto Inowroclaw, w sprawie wydania decyzji o Srodowisltowych

nwarunl<owaniach dla przedsigwzipcia pll.: ,,Blrdowa sieci l<analizacji sanitarnej wrazz odcinkarri

przylqczy na osiedlu od r"rl. Droga do Lotnislca do ul. Dankowskiego w Inowroclawiu oraz budowa

sieci kanalizacji sanitarne.i, deszczowej isieci wodoci4gowej w l4cznil<u Lrl. OkrEzek

i Dalrkowskiego w Iuowroclawin", realizowanego w obszarze i zal<resie wskazarrytr

w zalqcznil<ach graficznych dol4czonych do, wniosl<Lr. Dodatkowo infonnLrjq o wyst4pieniLr

z proSb4 o opinip, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania plzedsipwzipeia

na Srodowisl<o do Paristwowego Powiatowego Inspel<tora Sanitarnego w Inowroclawiu.

Zgodnie z art. 10 $ 1 Lrstawy Kpa, strony postqpowania mog4 zapoznaI siq z aktami

sprawy w siedzibie Regiorralnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byclgoszczy przy Lrl. Dworcowej

B l, 85 - 009 Bydgoszcz, nLrrer pokoju 507 (V pigtro), w godzinacli 8oo-15oo^

Ponadto infornujp, i2 zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w tol<u postEpowania

adrninistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zel< zawiadorlii
organ administracji pLrblicznej o kaZdej zmianle swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zl<u dorpczeuie pisma pod dotychczasowyul adresem nra skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje"podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri

w lJrzgdzie Miasta Inowroclaw orazw Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy,

atal<Ze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie infornracji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy.
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