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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego

w spfawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarLrnl(owaniach

Regionalrry Dyrel<tor ochrony sroclowiska w Bydgoszczy, clzia+ei4c na poqls

arL 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postgpowania administracyjnego (
22016 r., poz.23 ze zm,), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 13 ust. I i '14 ust. 3

z dnia 3 paLdziernilca 2008 r. o udostEpnianiu inforrnacji o $rodowisl<Lr ijego ochronie,
spoleczeRstwa w ochronie Srodowiska oraz o oceuach oddzialvwania na Sroclo
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zrn.),

zawtaoaff}ra stfolty
o wszczpcilt postqpowania administracyjnego, na wniosel< z dria 20 marca 2017 r, 1w
27.03.2017 r,), uzupelniony 25.04.2017 r., bez sygnatury, Pani Joanny Podlaskiej, pelnonr
Miasta i Gminy Chodecz, w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owyclr uwarunl<owa

dla przedsiEwzipcia pn.: ,,Przebudowa drogi grninnej w miejscowoSci S

reafizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznil<ach graficznych
do wnioslcu. Dodatlcowo inforrnujp o wyst4pieniur z pro6b4 o opinig, co
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko do
Powiatowego Inspel<tora Sanitarnego we Wloclawl<u.

Zgodnie z art. l0 $ 1 Lrstawy I(pa, stt'ony postQpowania mogq zapoznal
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adnrinistracyjnego strony oraz icli przedstawiciele i petnomocnicy rnaj4 obowiqzel< zawi ntc

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrelccji Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy pt'zy ul, Dwo
Bl, B5 - 009 Bydgoszez,lturlter polcoju 507 (V piEtro), w godzinach Boo-l5oo,

Ponadto informujp, iZ zgodnie z art. 41 ustawy I(pa w tol<u postppo

w Bydgoszczy, a tal<Ze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl - w Biule
Infolrnacji Publicznej Regionalnej Dyrel<cji ochrony Srodorvisl<a w Bydgoszczy.
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olgan adrlinistracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania
obowi4zku dorpczeuie pisma pod dofychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicach
w Urzpdzie Miasta i Gminy Cliodecz oraz w Regionahiej Dyrekcji Ochrony S isl<a
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