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

R.egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy, dzialajqc na podstawi

e art. 49

ustawy z dnia 74 czexwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. I i 74 ust. 3 ustalvy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczef stwa w oohronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowislko
(Dz. U. z2(116r.,poz.353 zezm.),
zawiadamia strony

wszczEciu postgpowania administracyjnego, qa wniosek z dnia 14 marca 2017 r. (wp't;
14.03.2017 r.), bezz sygnatury, uzupelniony w dniu 29 marca 2017 r., zloZony
przez Gming Grudzirldz, reprezentowanq przez Pelnomocnika - Pana Marka Bukowskiego z ftmy Infrastruktrrra Projektowanie i Nadz6r z siedzibq w miejscowo6ci Michale,
86-134 l)ragacz, \,v sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsipwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C Waldowo- Blpdowo",
realizowanogo w obr;zarze i zakresie okre6lonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.
Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro$b4 o opiniE, co do potrzeby przeprowadzenia oceiny
oddziatywania przedsigwzipcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspekto,ra
Sanitarnego w Grudziildzu.
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Zgctdnie z arl. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapozna| sip z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
nr 81, 85-0109 Bydgos:rcz,numer pokoju 512 (V piptro), w godzinach Boo-1500.

Ponadto info,rmuje,
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zgodnie

z art. 4l

ustawy Kpa

w toku

postEpowania

i

pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadonil
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowiqzkuL dorEczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
administraoyjnego strony oraz ich przedstawiciele

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszefi
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lJrzgdzie Gmin;;' Grudziqdz oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
a tak:Ze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletyrrie

Bydgosz,czy,

Informacji JPublicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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