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OBWIESZCZENIE
o wszczQciU postQpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o rirodowiskowych uwarLlnkowaniacl.l

Regionalny Dyrektol Ochrony Srod
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(
z 2016 r., poz. 23 ze zn.), zwanei dalej w slcr'6ci
z dnia 3 paLdziernilca 2008 r. o Lrdostgpnianiu i
spoleczeristwa w ochronie 6rodowiska ora
(Dz, U, 22016 r., poz.353 ze zn.),
zawiadanria strouy

o

wszczQcit"t postgpowania adrrinistracyjnego, ua wniosel< z clnia 14 kwietnia 2011 r.,
bez sygnatury (wplyw: 10.04.2017 r.), utzvtpelniony w dniu 04.05.2A17 r., kt6ry lloLyl Pat'r
Wieslaw tr-uszyiski, pelnomocnil< Grliny Cel<cyn, w sprawie wydania decyzji o Srrrdortiskowych
Lrwarunl(owaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,RozbLrdowa drogi gminnej nr 010315C lWysoka Mukrz w gminie Cel{cyn", realizowanego w obszarze i zakresie wshazanym w zalqcznil<acll
grafi
wniosl<u. Dodatl<owo irrfornrLrjp o wyst4pierriLr z proSbzp o opiniq,
co
adzenia oceny oddzialywania przedsipwzigcia na Sfodowisl<o
do P
o Inspel<tora Sanitarnego w Tucl-roli.
Zgodnie z art, 10 $ I ustawy Kpa, stt'ony postppowania rnog4 zapoznad siq z al<tarni
spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Slodowisl<a w Bydgoszczy przy Lrl. Qworcowej
Bl, 85 - 009 Bydgoszez, nlmrer pokoju 507 (V piptlo), w godzinach Boo-15oo.
Ponadto infonnLrjE, i2 zgodrrie z art. 41 ustawy l(pa w tolcu pos[qpowania
adrr-rirristlacyjnego strony oraz icl't przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzerk z{wiadonrii
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W lazie zarriedQania tego
obowi4zl<u dorpczenie pisma pod dotychczasowyur adreseur ma sklltel( prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornodci na tablicacl] ogloszeri
w lJrzpdzie Grliny Cekcyn oraz w Regiorralrrej Dyrel<cji Ochlony Srodowislca w B5],rjgoszczy,,
a Ial<Ze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl - w BiLrletynie Infornlacji pLrblicznej
Regiorralnej Dyrel<cj i Ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy.
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