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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjuego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Llwamnl(owaniacl-l

Regiorralny Dyrelctor Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy, clziatajqc na poclstawie
arI.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postQpowania adrninistracyjnego (Dz. U.
22016 r., poz.23 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie Lrstawq Kpa oraz art.'73 r-rst. 1 i '74 usL 3 ustawy
z dnia3 pa1dziernika 2008 r. o r.rdostppnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, Lrdziale
spo{eczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania lta $roclowisl<o
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze znt.),

zawiadamia strony
o wszczgcit"t postQpowania adurinistracyjr-rego, na wniosek z dnia 13 lutego 2017 r., bez sygnatury,
(wplyw l6 llrtego 2017 r.) Grniny Zbojno, w sprawie wydania decyzji o Sroclowiskowych
ttwarutrkowartiach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Plzebudowa drogi gminnej nr 110522C
w nriejscowoSci Adamki, gmina Zb6jno", realizowanego w obszarze i zalcresie wskazanym
w zil4cznikaclt graficzLrych dol4czonych do wniosl<u. Doclatkowo irrforrnujp o wyst4pieniu
z pro6b4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na Sroclowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GolLrbiu-Dobrzyniu.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy l(pa, strony postppowania mog4 zaponlae sig z aktarli
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Byclgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, nlrrner pohoju 507 (V piEtr.o), w godzinach 8oo-l5oo.

Ponadto inforrnujg, iZ zgodnie z art. 4l ustawy l(pa w toku postppowarria
adrrirristracyjnego strony oraz iclt przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiaclomi6
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu, W razie zarrieclbania tego
obowi4zku dorEczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutel< prawny.

Nirriejsze obwieszczetrie zostaje podane do pLrblicznej wiadomoSci rra tablicach ogloszeri
w UrzEdzie Grniny Zb6jno oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sloclowislca w Bydgoszczy,
a tal<2e na stronie internetowej - www.trydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Infomacji Publicznej
Regionalnej Dyrelccji Oclrrony Srodowisl<a w Bydgoszczy"
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