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OBWIESZCZENIE
o wszczpciLr postppowania adurinistracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarurnlcowaniach

Regionalny Dylektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie
art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odel<s postppowania adrninistracyjnego (Dz. U,
z 2016 r., poz. 23 ze zn.), zwanej dalej w sl<r6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 Lrst. 3 ustawy
z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o Lrdostppnianiu inforrnacji o Slodowisl<Lr ijego ochronie, udziale
spoleczet'tstwa w ochlonie $rodowisl<a oraz o ocenach oddzia.lywalria ua Srodowisl<o
(Dz. U, 22016 r., poz.353 ze zn.),

zawiadamia strony
o wszczEciu postQpowania administracyjnego, na wniosek zdnia 15 marca 2017 r,, bez syguatury,
(wptyw 20 marca 2011 r.) Pana I(rzysztofa I(ulp, Zastppcp W6jtzr Gminy Sicienko,
w splawie wydarria decyzji o Srodowiskowych nwarunl<owaniach dla plzedsigwziqcia
ptt.: ,,Plzebudowa drogi grninnej w l-ulcowclr, gmina Sicierrlco", realizowanego w obszarze
i zakresie wslcazanym w zalqcznikach graficznych dot4czonych do wniosl<u. Dodatkowo infornrLrjp

o wyst4pieniu z proSb4 o opiniq, co do potrzeby przeplowadzenia oceny oddzialywania
przedsipwz:igcia lta 6rodowislco do Pafistwowego Powiatowego Inspel<tola Sanitarnego
w Bydgosz:czy.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy l(pa, strotty postppowania nrog4 zaponta1 siE z aktanri
spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
B l, 85 - 009 Bydgoszez, nluler pol<oju 507 (V piptro), w godzinach Boo-15oo.

Ponadto infolrnujg, i2 zgodnie z art. 4l Llstawy Kpa w tol<u postppowania
adrninistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelrromocnicy niaj4 obowi4zel< zawiadomii
organ adrrinistracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zlcLr dorqczenie pisrna pod dotychczasowyn-l adresem ma sl<utek prawl.l)i.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadorno$ci na tablicach ogtoszeri
w Urzpdzie Gminy Sicienl<o ofaz w Regionalnej Dyrelccji Ochrony Sloclowisl<a w Byclgoszczy,

a tal<2e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w BiLrletynie Infolrnacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy.
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