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Bydgoszcz, dnia 27 marca2)1l r,

w oo.4207 .34,2011 .JM.2

oBwlESZCZElll:
o wszczgQrLl postQpowanra adlnrnlstracyJnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Llwarunl(owaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Slodowiska w Byclgoszczy, dzialajec na podstawie

art.49 Lrstawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. I(odeks postEpowania administracyjnego (Dz. U.

22016 r.,poz.23 zezn.),zwanei dalej w skr6cie ustawqKpa oraz art.13 Llst. I i 74 ust.3 ustawy

z dnia3 pa2dziernil<a 2008 r. o udostppnianiu informacji o (rodowisl<u ijego oohfonie, udziale

spoleczelistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania lta Srodowisko

(Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wszczpciu postgpowania adurinistracyjnego, na wniosek zdnia 2B lutego 2011 r., bez sygnatury,

(wplyw 3 marca 2017 r.), uzupelniony 16 marca 2017 r., Paua Piotra Gondka, Prezesa Zarzqdv

Gnrinnego PrzedsiEbiorstwa Uslugowego ,,ALGAWA" Sp. z o.o., w sprawie wydarria clecyzji

o Srodowiskowych uwarunlcowaniach dla przedsiEwziEcia pn.:,,Rozbudowa kanahzacji

sarlitarnej na terenie Aglomeracji Aleksandrow Kujawski wraz z zakvpem i wdroZeniem

systemu informacji pzestzennej GIS", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym

w zalqcznikaclt graficznych dol4czonycli do wnioskr:, Dodatkowo informujg o wystqpieniu

z proSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiqwzipcia

na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie

I(ujawskirn.

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapontai siE z aktami

sprawy w sieclzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej

81, 85 - 009 Bydgoszez, nlurler pokoju 507 (V pigtro), w godzinach Boo-15oo.

Ponadto informujg, iZ zgoduie z at1. 41 ustawy I(pa w toku postgpowania

adnrinistracyjnego strony oraz ieh przedstawiciele i peluomocnicy maj4 obowi4zek zawiadorri6

organ administracji publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorqczenie pisma pod dotychczasowynl adresem ma skutel< prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo3ci ua tablicach ogloszeri

w UrzEdzie Grniny Aleksanclr6w I(Lrjawski oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowiska

w Bydgoszazy, a tak2e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie

Informacji PLrblicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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