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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postQpowan ia admin istracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy, dzialaj4cna podstawi e art. 49
ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. tJ. z 2016 r.,
poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust.3 ustawy z dnia
3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o 6rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczetistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenaclr oddzia{ywania na Srodowisko (Dz. U.
22016 r.r poz.353 ze zm.),
zawiadamia strony

o

wszczgciu postqpowania administracyj'nego, na wniosek z dnia 31 stycznia 2017 r.,
wpl.: 31.01.2017 r., uzupelniony w dniu 9 marca 2017 r., zlo2ony przez Gming Osielsko,
reprezentowanqprzez Pelnomocnika - Pana Michala Sucheckiego zBiura Projektowego ESPEJA
z siedzibq w Kaliszu przy ul. G6rno3lqskiej 8/13, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Budowa ulic: Rajska, Rodzinna, Szczp$liwa,
Swobodna w JaruZynie", realizowanego na dzialkach wymienionych we wniosku. Dodatkowo
informujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 10 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznal sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
nr 81, 85-009 Bydgoszcz,numer pokoju 5l I (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.
Ponadto informujg, iz zgodnie z att. 41 ustawy Kpa w toku postgpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomil
organ administracji publicznej o ka2dej"zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zku dorqczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomodci na tablicach ogloszef
w Urzgdu Gminy Osielsko oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
atakhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Infonnacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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