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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postEpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarllnkow

Regionalny Dyrektor Ochrorry Srodowiska w Bydgoszczy, j4c na podstawie

afi. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania adnr istracyinego (Dz. U.

22016 t',, poz.23 ze zm.), zwanej dalej w slcr6cie ustawg Kpa oraz art.73 1 i 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 paLdziemilca 2008 r. o udostgpnianiu informacji o drodowisku i ego oohronie, udziale

nia na $rodowisko

zawtaoan],ta strony

ietnia 20l7 r.,, znak'.o wszczEcir"r postppowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 k
09.6220.6.2017 (wptyw: 25.04.2011 r.), Gminy Rogowg, w s ie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarLurl(owaniach dla przedsiEwziEcia pn.: ,,8 drogi

przedsiEwzipcia na (rodowisho do Palistwowego Powiatowego Inspektora

oceny oddziatywania

nitamqgo w Rypinie.

Zgodnie z aft. 70 $ I ustawy l(pa, strony postepowania mog4 siE z aktarni

sprawy w siedzibie Regionahiej Dyrekcji Oclrrony Srodowiska w Byd przy ul. Dworcowej

81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 507 (V piEtro), w godzinach Boo-15

Ponadto inforrnujE, iz zgodnie z art. 4l Llstawy I(pa
adniinistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnoniocnicy maj4

organ administracji publicznej o l<azdej zmianie swojego adresu. W

obowi4zku dorEczenie pisrna pod dotychczasowym adresem ma sl<utek pra

toku postEpowania

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSc tablicach ogloszeri

w UrzEdzie Gminy Rogowo oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony ska w Bydgoszczy,

atakile na stronie internetowej - www.bydgoszcz,rdos.gov.pl - w Biuletyn
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy.
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