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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny tryrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaNajqc na podstawie art.
z dnia 74 czerwca 1950 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz.23 ze zm.), zwane.j dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. I i 74 ust. 3
ustawy zdnia3pa2dzrernika2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego oclhronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisl<o
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamia strony

49 ustawy

wszczgciu postgpowania administracyjnego na wniosek z dnia 10 marca 2017 r.
bez sygnatury, Zaldadu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., przekazany
przezBurmistrza Miasta i Gminy Mrocza pismem z dnia27.03.2017 r. (wpl.: 28.03)017 r.),
znak: RR.6220.17.2017.MK, uzupelniony w dniu 25.04.2017 r., w sprawie wydania decyzji

o

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w miejscowoSci Mrocza". Dodatkowo informujE o wystqpieniu z pro5b4 o opinig,
co do poffzeby prz<tprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nAlloteci4.
Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mog4 zapoznad siE :r aktarni
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
przy ul. Dworcowej nr 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V pigtro), w godlzinach
800-

1

500.

Ponadto informujg, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i petrnomocnicy majq obowi4zek
zawiadomii organ a<lministracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. 'W razrie
zaniedbania tego obowiqzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.

Niniejsze obwiLeszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicy ogtoszefi
w lJrzgdzie Miasta i Gminy Mrocza oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, a tak2.e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Bliuletynie
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