
Zawiesii no ul r.] t4 ,lniZarvieszono na tablicy ogloszeri
(p i eczgc -jednosLli i)

qr

w oo.420'7 .64.20 1'l . lM.2

2017 r

Rg{3 H# f\$A?-h*A K}VRHKC.!& a {}.q ft * Fdv stt{} [3*1M$5 K.s w mvbs*S?{g*d

Bydgoszcz, dnia B rnaja 2017 t.

OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyinego

w sprawie wydania decyzji o (rtodowiskowych LlwarLlnl(owaniach

Regiorralny Dyrektor Ochrony Sro{owisl<a w Bydgoszczy, dzialajqc na Pgdstawie

art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (odeks postEpowania adniinistracyjnego (Dz. U.

z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6qie ustaw4 Kpa oraz aft, 13 Llst, I i 7 4 ust.3 ustawy

z dria3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowislcu ijego oclrronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska or?z o oceuach oddziatywarria lta Sro(lowisl<o

(Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zn.),
zawiad?mia strony

o wszczEciu postQpowania adrlinistracyjnego; na wniosek z dnia 24 narca 2011 r. (wpJyw:

29.03.2017 r,, uzupelniony 21.04.201J r,, znak: WISR.6743.1.2017.DM, Gminy Bar]tniczka,

w sprawie wydania decyzji o Srodowis$owych uwarlurkowaniach dla przedsi$wzipcia

pr-r.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ur 080649C Nowe Swierczyny-Szczul<a", realizQwanego

w obszarze i zalcresie wsl<azanym w zal4pznikach graflcznych dol4czonych do vlvniosl<tt'

Dodatkowo informr-rjq o wyst4pietrir"r z proSbq] o opiniE, co do potrzeby przeplowadzeqia oceny

oclclzialywania przeclsipwzipcia lra $rodowigl<r do Paristwowego Powiatowego Inf Pektora

Sanitarnego w Brodnicy.
Zgodrrie z aft. 10 $ I ustawy Kpa, ltrony postgpowania mogq zapozna| siq 4 al<tarni

spfawy w sieclzibie Regionalnej DyLekcji Ochr{ny Srodowisl<a w Bydgoszczy przy ul. DWolcowej

B I , 8 5 - 009 Bydg oszcz, ntt tnel' pokojtr 5 07 (V piEtro), w godzinach Boo- I 5oo.

Ponadto infonnujg, iZ zgodnie z art. 41 ustawy l(pa w toltu postppowania

adnrinistracyjnego strouy oruz ich przedstawigiele i pelnomocnicy rnaj4 obowi4zek zar{iadornii

organ achninistracji publicznej o kazdej zmjanie swojego adresu. W razip zaniedbalria tego

obowiqzku dorEczenie pisrna pod dotychOzaso\Yym adresem ma skutek prawny,y."..,* ,1J --_ ___._ __ _-_

Niniejsze obwieszczenie zostaje podaqe do pr"rblicznej wiadomo6ci na tablicach 
{Niniejsze obwieszczenie zostaje podaqe do pr"rblicznej wiadomoSci na tablicach f8toszeti

w Urzqdzie Gminy Bartniczha orazw Region4lnej Dyrekcji Ochlony Sroclowisl<a w Bydposzczy,
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