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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

w skr6cie ustaw4Kpa arazart.73 ust. I i74ust.3 ustarvy zdnia3 pafldziernika2O08 r. o udostgpni
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

iu informacji
zialywania

na Srodowisko (Dz. U . z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia stronv
o wszczpciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia13 kwietnia 2017 r., zlozoly przez

PanaZbigniewa Szymczak p.o. Zaslgpcy Dyrektora Oddzialu ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Krajowych
i Autostrad Oddzial w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych nkowaniach
dla przedsipwzipcia polegajqcego na skomunikowaniu miejscowo5ci Markowice z obwodnic4 I wla,
w obszarze i zakresie okre6lonym w zalqcznikach graficznych clolqczonych do wniosku. informujp
o wyst4pieniu z prorib4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitalnego w Mogilnie.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kp4 strony postgpowania mogq zapoznad sip z
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul.
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 1l (V piptro), w godzinach 8uo- I 5*,

j 81,

Ponadto informujp, iz zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postppowania admini nego strony
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowi4zek zaqiadomii organ administracji publ o kazdej
zmianie swojego adrer;u. W razie zaniedbania tego obowi4zku dorpczenie pisma pod m adresem
ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach
Strzelno oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska ritr Bydgoszczy, a takae na stronie i ternetowej -

Srodowiskawww.bydgoszcz.rdos.g;ov.pl - w Biuletynie Informacji Publicpnej Regionalnej Dyrekcji
w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc rra podstawie aft. 49
14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
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