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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowycli uwarunko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszozy, qc na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, I(odeks postppowania adrni istlacyjnego (Dz. U.

22016 r,, poz.23 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz att' 73 u .1i74ust.3ustawy
z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o $rodowisku i oohronie. udziale

sooleczetistwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach odcli nia na Srodowisko

(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

zawiadan\a strony
ietnia 2017 r., znal<:

Zawieszouo na tablicy ogloszeir
(pieczpc jednostki)

2017 r.
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o wszczEcin postppowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 l<

20171W1015BJD65|BCH (wptyw: 26.04.2017 r.), zloZony przez Pana

adniinistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnornocnicy rnaj4

organ administracji publiczrrej o kaZdej zmianie swojego adresu. W

atakle na stronie internetowej - www.bydgoszcz,rdos.gov'pl - w Biuletyni

Regionalnej Dyrekcji Ochrorry Srodowiska w Bydgoszczy.

z up.
Ochrony

Zcljgto z tabli cy o gl oszeri

(pieczeO jednostki)
dnia 2017 r.

Pod pis osoby odpowiedzialnej
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11 maja 2017 r.

pelnomocnika Grniny Miasto Inowroclaw, w sprawie wydania decy i o Srodowiskowych

Irwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.:,,Udostppnienie terenow ll't yjnych poprzez

buclowp ulicy zbiorczej hqczqcej ulice Torufskq i Jacewsk4 w Inow

w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznil<ach graficznycli d

wiu", realizowallego

ycln do wniosku.

Dodatkowo infonnujg o wystqpieniu z pro(bq o opinip, co do potrzeby prowadzerlia oceny

oddziatywariia przedsigwziEcia na Srodowisko do Pairstwowego Po

Sanitarnego w Inowroclawiu.

iatowego Inspektora

Zgoclnie z artr 70 $ I Lrstawy Kpa, strony postQpowallia mog4 sig z aktami

sprawy w siedzibie Rogionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bycl przy il. Dworcowej

B l, 85 - 009 Bydgoszez, tlumer polcojLr 507 (V piEtro), w godzinach Soo-l 5

Ponadto informujp, iz zgodnie z att. 41 ustawy I(pa toku postEpowania

obowi4zlcu dorEczenie pisrna pod dotychczasowym adresem ma skutek ny.

na tablicach ogloszefrNiniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$c

w lJrzpdzie Miasta Inowroclaw orazw Regionalnej Dyrekcji Oclrrony S iska w Bydgoszczy,
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roslawa MatLrszaka.
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Infoulracj i Pub I icznej
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