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OBWIESZCZENIE
o wszczQciLt postQpowan ia administracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowislcowycli uwaflrnkowaniach

Regionalrry Dyrel<tor Ochrony Slodowislca w Bydgoszczy, dzialajqc na

art. 49 Lrstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postppowania adrninistracyjnego (

22016 r., poz.23 ze n'n.), zwanej dalej w slcr6cie ustaw4 l(pa oraz art. 73 Ltst. I i 74 r-rst. 3 u
z dnta3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu inforniacji o Srodowishr.r ijego ochronie,
spoteczetistwa w ocltronie $rodowislca oraz o ocenach oddzialywania lla $rodo
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn.),

zawiadamia stfony
o wszczEciu postQpowania administraoyjnego, na wnioselc z dt"ia 20 narca 2011 r. (w
27.03.2017 r.), uzupe.lniony 25.04.2017 r.,bez sygnatury, Pani Joanny Podlasl<iej, petno

Miasta i Gminy Chodecz, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarLlr'l

dla przedsigwziEcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa - L
realizowanego w obszarze i zal<resie wsl<azanym w zalqcznihach graficznycl't

wniosku. Dodatkowo inforrnujp o wyst4pieniu z pro(b4 o opiniE, co do potrzeby prze
oceny oddzialywania przedsipwziEcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Ins

Sanitarneso we Wloclawku.
Zgodnie z art. 10 $ 1 Lrstawy l(pa, strony postppowania rnogq zapontat, siq z a

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy przy Lrl. Dwo

81, 85 - 009 Bydgoszcz, r.lLnler pol<ojLr 507 (V piEtro), w godzinach 8oo-15o0,

Porradto informLrjE, iZ zgodnie z art, 4l ustawy Kpa w tolcLr postgpo

adnrinistlacyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawi
organ administracji publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania
obowiqzku dorEczenie pisma pod dotychczasowym adlesern ma skutelc prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomodci na tablicach o

u, UrzQdzie Miasta i Gminy Chodecz oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony S

ri, Bydgoszczy, a tak2e na stronie internetowej - www.bydgoszcz,rdos.gov.pl - w
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bycl

z up.
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