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OBW]ESZCZENIE
o wszczQciLl postQpowan ia ad rn in istracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych Llwarllnko

Regionalny Dyrektor Ochlony Srodowiska w Bydgoszczy,

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postppowania adm

22016 t., poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4l(pa oraz art.13

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostEpniauiu infolnacji o Srodowisl<u i

spoleczeirstwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach oddzi

(Dz. U, 22016 r., poz.353 ze zn.),
zawiadania strony

o wszczgcir-r postEpowania adnrinistracyjnego, na wniosel< z dnia 13 k
20l7lWl0l58.2l266lBcH (wp'lyw: 26.04,2017 r.), ztoZony przez Pana

pelnomocnika Gminy Miasto Inowroclaw, w sprawie wydariia dec

uwarunlcowaniach dla przedsipwziqcia prr.:,,UdostEpnienie teren6w i

bndowg r"rlicy zbiorczej lqczqcej ulice Malulewskq i Szym

wraz z odcinkami ul. Dtugiej pomiEdzy ttlicanti Sw. Dttcha i Maru

w obszarze i zal<resie 
" 

wskazanym w zalqcznikach graficznych do{

Dodatkowo informujE o wyst4pierriu z proSbq o opinig, co do potrzeby

z up.
Ochrony

Zdt'Qto z tablicy ogloszeri

(pieozE0 jr:dnostki)
dnia 2011 r
Potlpis osoby odporviedzialncj

Sp*{r"rian:y ',vymcgtxi* fi.{AS *.3uruqd?{:r'r}y $ritdt*l *fufulyr':*it, csr*grlnie i pr

tiatajqc na podstawie

nistlacyjrrego (Dz. U.

t;t. li74ust.3ustawy
jego ophronie, udziale

iuria na Srodowisl<o

ietnia 2017 r., znaki

.larosl4wa Matuszaka,

vestycyjnych poprzez

,4 w Inowroclawiu

4"; realizowanego

nych do wnioslcu.

la oceny

-1yigii,ur.
w Elydgoszczi

oddzia.lywania przedsiEwzipcia na Srodowisho do Paristwowego

San itarneso w Inowroclawiu.

iatowggo [nspel<tora

Zgodnie z aft, 10 $ I ustawy Kpa, strony postepowania mog4 apoznqd siE z al<tarni

spfawy w sieclzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w B '.y przy ul. Dworcowej

B i, 85 - 009 Bydgoszcz, r'rumer pol<oju 507 (V piqtro), w godzinach Boo-15

Ponadto infornqjg, iZ zgodnie z ar1. 41 ustawy l(pa

admirristracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelriomocnicy maj4

organ adnrinistracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W

obowi4zku dolEczenie pisrna pod dotychczasowytt'l adresem ma skutek pra

tolcu postEpowauia

wi4pel< zawiadorni6

zie zVniedbania tego

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo na tablicaclr osloszeti

w tJrzpdzie Miasta Inowroclaw orazw Regiorralnej Dyrelccji Ochrony wiskq w Bydgoszczy,

atakhe na stronie intelnetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl - w BiLrletyn forrnacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcj i Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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