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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjuego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowyclr uwarunl(owaniach

stawie

z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq l{pa oraz art. 13 Lrst. I i 74

(Dz. U.

3 ustawy

z dnia 3 paldzienil<a 2008 r. o udostEpnianiu infonnacji o Srodowisl<u ijego oqhron e, udziale

Regionalny Dyrel<tor Ochrony Slodowisl<a w Byclgoszczy, dziala)qc na

art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postQpowania adurinistracyjneg

spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

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

o wszczEcilr postppowania administracyjnego, na wniosel< z dnia 30 narca 2017 r,, ztral<:

WRG.7011.2.20,201'l.PJ (wp.lyw:3.04.2017 r,), uzurpeiniony w dniLt 28.04.2017 r., z ny ptzez

wisko

wowego

Grniup Tuchola, w sprawie wydania decyzji o 6rodowiskowych uwarunkow

przedsigwzigcia pn,: ,,Rozw6j sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji

etap II", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznil<a1h

iach d la

uchola -

dol4czonych do wnioslcur. Dodatkowo iriformujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co qJ

ficznych

potrzeby

przeprowadzeuia oceny oddziatywania przedsigwzipcia na $rodowisl<o do P

Powiatowego Iuspektora Sanitamego w Tucholi.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy I(pa, strony postEpowania mog4 zapoznad si

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowisl<a w Byclgoszczy przy u|.

B I , 85 - 009 Bydgoszez, numer pol<ojLr 507 (V piEtro), w godzirrach Boo- I 5oo.

Ponadto inforrnujp, i2 zgodnie z afi, 41 ustawy Kpa w tol<r"t wallla

adnrinistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek wiadomi6

organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zu,t'ti

obowi4zkLr dorEczenie pisma pod dotychczasowylr adresem ma sl<utek prawny.

ia tego

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicac

w tJrzgdzie Gminy Tuchola oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w B

atakae na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl - w Bir.rletynie Inforrlacji
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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