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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byrlgoszczy, dzialajqc na podstawie ar1. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 t., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej
w skr6cie ustaw4Kpa orazart.73 ust. I i74ust.3 ustawy zdnia3 paidziernika2O08 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie rirodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodorvisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm,),

zawiadamia strony
o wszczqrciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 marca 2017 r. (wptyw: 30.03.2017 r.),
uzupelnicrny w dniu 25 kwietnia 2017 r., zlohony przez Gminp Miasto Torufi, reprezentowane przezDyreklora
Wydzialu Inwestycji i Remont6w Pana Marcina Maksima, w sprawie zmiany decyzjiPrczydenta Miasta Torunia
z dnia 30 wrzeSnia 2016 r., o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla przedsipwzigcia

pn.: ,,Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfrjskiego w Toruniu", w obszarze i zakresie okre6lonym w zalqcznikach
graficznych dolqczonych do wniosku. Dodatkowo informujE o wystqpieniu z proSb4 o opinip, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na rirodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu.

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mog4. zapoznat sip z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,

85 -009 Bydgoszcz,numerpokoju 511 (Vpiptro), wgodzinach 8*-15*.
Ponadto informujg, i2 zgodnie z art. 47 ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony

oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowi4zek zawiadomi6 organ administracji publicznej o kazdej

zmianie siwojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiqzku dorgczenie pisma pod dotychczasovlym adresem

ma skutel< prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicz:nej wiadomoSci na tablicach ogloszef Urzgdu Miasta

Torunia oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takle na stronie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos,gov,pl - w Biuletynie Informacji Publicznej R.egionalnLej Dyrekcji Oehrony Srodowiska
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