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OBWIESZCZENIE
o wszczQciLr postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owych Llwarunkowaniach

Regionalny Dyrel<tol Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy, clzialaj4o na poclstawie

arL.49 usl.awy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodel<s postQpowania administracyjnego (Dz. U.

22016 r., poz.23 ze zrn.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz afi. 73 Llst. 1 i l4 usL 3 ustawy

z drria 3 paLdziernika 2008 r. o udostgpnianiu irrfomacji o Srodowisku ijego ochrorrie, urdziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach oddzia.lywania na Srodowisl<o

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

zawiadamia strony

o wszazQcill postQpowania administracyjnego, na wniosek zdnia 20 marca 20lJ r., bez sygnatury,

(wplyw 2zl narca 2017 r.) Gnriny Obrowo, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarrllrl(owaniach dla przedsipwziEcia prr.: ,,Budowakana'lizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tlocznej

w nriejscowoSciach tr-q2ynel<, Glogowo, Szembekowa, gnina Obfowo", lealizowanego w obszarze

i zalclesie wsl(azanym w zalqczntl<ach graficznych dol4czonyclr do wuiosl<u. Dodatkowo infornLrjE

o wyst4pieuiu z proSbq o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia ooeny oddzialywania
przedsiEwziEcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy l(pa, stlony postgpowania rnog4 zapoznal sig z aktami

spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochlony Slodowiska w Bydgoszczy ptzy ul. Dwolcowej

81, 85 -009 Bydgoszez, nlurer pol<oju 507 (V piEtro), w godzinach Boo-15oo.

Ponadto infonlujp, i2 zgodnie z at1.41 ustawy l(pa w toku postEpowania

adnrinistlacyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy rnajq obowiqzel< zawiaclontil

organ adnrinistracji pLrblicznej o l<aZdej zmianie swojego adresu. \N razie zaniedbania tego

obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowyln adresem rra slcutel< pfawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri

rv Ulzpdzie Gminy Obrowo oraz w Regiorralnej Dyrekcji Ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy,

a tal<2e na stlonie internetowej - www.bydgoszcz.r'dos.gov,pl - w Bir"rletynie Infornracji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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