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OBWIESZCZEN

o wszczQciu postQpowania ad inistracyjnego
w sprawie wydania decyzii o Srodowisl<

Regionalny Dylel<tor Ochrony Srodowisl<a

art. 49 Lrstawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks

z 2016 r., poz. 23 ze znt.), zwanej dalej w skr6cie usta Kpa oraz art. 13 ust. I i 74 ust. 3 t

z dnia 3 paldziernilca 2008 r, o udostgprrianiu inform

spoieczeristwa w ochlonie Srodowisl<a oraz o

i o Srodowisku i jego ochronie, ud iale

rach oddzialywan ia lra Sroclo isl<o

(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn.),
zawiadamia stroqy

o r,vszczEcir.r postQpowania aclrninistracyjnego, na rvniosek z dnia I marca 2017 t'., bez sygn

(rvplyw 16 marca 2011 r.) Pana Tomasza Jelenia, petnomocnika Crniny D4browa Chelmi

rv sprawie wyclania decyzji o 6t'odowiskowych uwaruul<owaniach dla przedsigwzigoia

,,Brrdowa sieci wodoci4gowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z Iloczttiq Sci

ijej zasilanienr elel<tryczrlyn'r oraz przylqczent l<analizacji grawitacyjnej w miejscowoSci

Drv6r, gmina D4browa Chelmirisl<a", realizowanego w obszarze i zakresie wska

w zalqcznil<ach graficznych dot4czonych do wniosl<u. Dodatl<orvo irrfornLrjE o wystEp ltlU

z pr.oSb4 o opinip, co do potrzeby przeprowadzertia oceny oddzialywarria przedsig Qcla

1a Sroclowisl<o clo Paristwowego Powiatowego Ltspektora Sanitarnego w Bydgoszczy'

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy l(pa, strony postqpowarria rlog4 zapoTlac siE z a

spfawy w sieclzibie Regionalrrej DyrekcjiOchrony Srodowisl<a w Bydgoszczy przy ul.

8 I , 8 5 - 009 Bydg oszcz, rlLlmer pokoj Lr 5 07 (V piptro), w godzinach Boo- I 5oo'

Porradto infomrujg, iZ zgodpie z art. 4l ustawy l(pa w tol<Lt postQ

aclrninistr.acyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocuicy maj4 obowiqzel< zawi

organ aclministracji pLrblicznej o ltaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania

obowi4zkLr clorgczenie pisnra pod dotychczasowym adresem nra skutel( prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do pr"rblicznej wiadornoSci na tablicach o

w Urzgclzie Clliny Dqbror,va Chelmiriska oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochlorty

rv Bydgoszczy, a takze ua stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos'gov.pl - w

htfolnracji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
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