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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania adm inistracyjnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Fi.egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie 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, udzitle
spoleczefrstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowislko
(Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamia strony

o wszczgciu postppowania administracyjnego, na wniosek z dnia 3 marca 2017 r.,
wpl.: 8.43.2017 r., bez sygnatury, uzupelniony w dniu 31.03.2017 r., zloaotly
przez Gming Baruchowo, reprezentowane przezPanaKrzysztofa Grudziriskiego - ZastppcE W6jta,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.:
,,Rozbudowa dr6g gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia G6ra - skrzyZowanie
z drogq wojew6dzk4 nr DW 265", realizowanego w obszarze i zakresie okre6lonym
w

zalqcznikach dol4czonych do wniosku. Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro6b4 o opinig,

co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsipwzigcia

na Srodowislko

do Pafrstwr:wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wloclawku,

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postppowania mog4 zapoznad sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcou,ej
nr 81, 85-0109 Bydgoszcz,nvmer pokoju 512 (V pigtro), w godzinach 8oo-1500.

Ponadto informujp,

iZ

zgodnie

z art. 41

ustawy Kpa

w toku

postEpowania

i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadorni6
kuzdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

administraoyjnego strony oraz ich przedstawiciele

organ adntinistracji publicznej

o

obowi4zku dorpczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszef
lJrzgd'zie Gminy Baruchowo oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgosz:,czy, a tak?e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletyrrie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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