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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyj nego

w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy, dzialajqc na podstawi e art. 49

ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 23 ze zm.)) zwanej dalej w skr6cie ustawe Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 14 ust. 3 ustawy

z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

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

zawiadamia strony

o wszczgciu postQpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14 lutego 2017 r.,

wpl.: 27.02.2017 r., znak'. RR.6220.10.2017, uzupelniony w dniu 22.03.2017 r., zloilony

przez Gming Mrocza, reprezentowanq przez Pelnomocnika Pana Mieczyslawa tr ukaszczyka -

Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomo6ciami i Ochrony Srodowiska Urzgdu

Miasta i Gminy Mrocza, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa polqczenia komunikacyjnego skladajqca siE z odcink6w

dr6g gminnych nr 090114C relacji Witoslaw-Wyrza o dlugo6ci 1,856 km - etap II przebudowy

oraz nr 090113C relacji Kaflmierzewo-Orle dlugoSci 1,14 km", realizowanego w obszarze

i zakresie okreSlonym w zaLqcznikach graficznych dolqczonych do wniosku. Dodatkowo informujp

o wyst4pienit z proSbq o opinip, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzial5,wania

przedsipwzipcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle

nad Noteci4.

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, ania 6 sip z aktami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Och w B ul. Dworcowej

nr 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 ( inac

Ponadto informujp, iZ zgodnie.z art. 41 ustawy Kpa w toku powania

administracyjnego strony oruz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomii

organ administracji publicznej o ka2dej zmiante swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszef

w Urzgdzie Miasta i Gminy Mrocza oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgosze4, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie

Dyrektora
Ochrony w Bydgoszczy
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