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Bydgoszcz,

dnia 3 narca20ll

r.

woo,4201 .5.2011 .JM.3
OBWIESZCZENIE
o wszczQcilr postQpowania adn-rinistracyjrlego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Llwarlulkowaniach

Regioualny Dyrel<tor Ochlony Srodowiska

w

Bydgoszczy, dzialajec na podstawie

Lrstawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. Kodel<s postQpowania adrninistracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 ze zn.), zwanej dalej w slcr6cie ustawe I(pa oraz aft. 73 Llst. I i 7 4 ust. 3 ustawy

afi.,49

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o Lrdostppnianiu inforrnacji o SrodowiskLr ijego ochlonie, Lrdziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o oceuach oddzialywania na 6rodowisl<o
(Dz. U, 22016 r., poz.353 ze zrn.),
zawiadarnia strony

o

wszczpciLr postQpowania administracyjnego,

bez sygnatury, Cminy Miasto Inowroclaw,

w

ua wnioselc z dnia 23 stycznia 2011 r.2
sprawie wydania decyzji

o

Srodowisl<owych

nwarnrrkowaniach dla przedsiqwzipcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitanlej wtaz z odcinl<ami
przyt4czy w ulicy Radosnej, SzczpSliwej i Szybowcowej w IrrowroclawiLl", realizowanego

w

obszarze izakresie wskazanynr

Dodatl<owo informujp o wyst4pieniu

w

zalqcntikach graficznych dol4czonych do wnioshLl.
o opiniE, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
Srodowisl<o do Paristwowego Powiatowego Inspel<tora

z

proSbq

oddzialywania przedsipwzipcia na
San itarnego w InowroclawiLr,
Zgodnie z art. 10 $ 1 Lrstawy I(pa, strony postEpowania mog4 zaponlac siE z al<tanri
spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrel<cjiOchrorry Srodowiska w Byclgoszczy przy ul. Dworcowej
Bl, 85 - 009 Bydgos.zc4 nluner pohoju 507 (V piptro), w godzinach Boo-l5oo.
Ponadto informujp, i2 zgodnie z aft. 41 ustawy Kpa w tokLr postgpowania
adrninistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zel< zawiadonri6
orgart administracji publicznej o ka2dej znianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zkLr dorpczenie pisma pod dotyehczasowynt adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczerrie zostaje podane do publicznej wiadouroSei na tablicach ogloszeh

w Urzpdzie Miasta lnowroclaw orazw Regionalnej DyrekcjiOchrony Srodowiska w Bydgoszczy,
a tal<Ze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Iufornracji Publicznej
Regionalnej Dyrehcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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