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OBWIESZCZENIE
o wszozgoiu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Llwarllllkowaniaol"I

Regionalny Dyrektor Ochrony Sroclowiska w Bydgoszczy, clzialaj4c na poclstawie

aft,49 Lrstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postQpowania adrninistracyjnego (Dz. U.

22016 r., poz.23 zezm.),zwanej dalej w skr6cie ustaw4Kpaorazart.T3 Lrst. I i74 Lrst.3 ustawy

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostqpnianiu infolmacji o $rodowisl<u ijego ochronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania ua Srodowisko

(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn.),
zawiadarnia strorty

o wszczEciu postppowania administracyjnego, na wniosek z dnia24 ftitego 201J r., bez sygnatury,

(wplyw 27 lutego 2017 r.) Pana Maeieja Soski, pelnomocnika Grniny Lniano , w sprawie wydania

decyzli o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi

gminnej Huta-Cisiny", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zal4czt'il<acl"r

graficznych dolrlczonych do wnioslcu. Dodatkowo informujq o wyst4pieniu z proSb4 o opirrig,

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialyrvania przedsigwzigcia na $rodowisl<o

clo Paristwowego Powiatowego Inspektora Sauitalnego w Swieciu"

Zgodnie z aft. 10 $ i ustawy l(pa, strony postgpowania rnogrl zapoznaa siq z aktami

sprawy w sieclzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Byclgoszczy przy ul. Dworcowej

81, 85 - 009 Bydgoszcz, nluner pokoju 507 (V piEtro), w godzinach Boo-1 5oo.

Ponadto informujq, iZ zgodnie z art. 41 ustawy l(pa w tol<u postppowania

adrrinistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy ma.j4 obowi4zek zawiadomi6

organ administracji pLrblicznej o l<azdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zkr,r dorpczeuie pisma pod dotychczasowym adresem ma s[<utel< prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadorrroSci na tablicach ogloszeri

w Ulzgclzie Gminy Lniano oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy,

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

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowiska w Byclgoszczy.
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