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ZCZ,ENIE
o wszczQciu postQ

ia adrninistracyjnego

w sprawie wydania decyzji o

iskowych uwarunl<owaniach

Regionalny Dyrel<tol Ochrony S
islta w Bydgoszczy, dzialajqc na pgdstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, odelrs postppowania adrninistracyljnego (Dz. IJ.
22016 r., poz,23 ze zn.), zwanej dalej w slcr6c ustawq Kpa oraz art. 13 Lrst. 1 i 74 Lrst. I ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r, o udostEpnianiLr nfolmacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowisl<a o
o ocenach oddzialywania na Sroplowisko
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze znt.),
ria strony
postppowauia adnrinistracyjnego, na wniosel< z dnia 20 nrarca 2011 r. (wpt1,ry;
21.03.2017 r'.), uzupelniony 25.04.2017 r., bez gnatury, Pani Joarrny Podlaslciej, pelnoprocnilca

o wszczEcilr

Miasta i Gminy Chodecz, w sprawie wydan decyzji o $rodowisl<owych uwarunl<owaniaclt
dla przedsiEwzigcia pn.:,,Przebudowa
gi gminnej w miejscowoSci So$iczewy
Blzyszewo", realizowanego w obszarze i
resie wskazanym w zilqcznil<aqh graficznych
dol4czonych do wnioslcu. Dodatkowo infonnr"rj o wyst4pieniu z pro$b4 o opinip, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania prze igwzigcia ua Srodowisko do Paristlvowego
Powiatowego Inspel<tora Sanitarnego we W

Zgodnie

z art. 10 $ I

U,

ustawy l(pa,

st

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochro
B l, B5 - 009 Bydgoszcz, nLurlef pokoju 507 (V

Ponadto informujE,

i2

zgodnie

o

sip z al<tarni
Srodowiska w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcorvej
), w godzinach Boo-l 5oo.

4I ustawy Kpa vv toku

z

adrninistracyjnego stlony oraz ich przedstawic

organ admirristracji publicznej

y postppowania nog4 zapontaI

pelnomocnicy maj4 obowiqzeh zawiadornii
swojego adresu. W razie zaniedbania tego

l<a2dej zmi

obowi4zl<u dorEczenie pisrna pod dotych

postEpowania

i

adresem ma skuteh prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podan
w Urzpdzie Miasta i Grniny Ch,odecz oraz
w Bydgoszczy, a takhe na stronie intem
Informacj i Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ocl

z

up.
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