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OBWIESZCZENIE
o wszczpciLr postgpowania adm inistracyjnego

w sprawie wydania decyzjt o Srodowislcowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisle w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie
art.49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodelcs postgporvania adrlinistraeyjnego (Dz. U.
22016 r., poz, 23 ze nn.), zwanej dalej w skr'6cie Lrstawe Kpa oraz art. J3 r"rst, 1 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 paLdziernika 2008 r. o udostppnianiu infolrnacji o Srodowisku ijego ochronie, Lrdziale

spoleczetistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenaclr oddzialvwania na Srodowisl<o

(Dz. U. 220\6 r., poz.353 ze n-n.),

zawiadania strony

o wszczgcitt postQpowania adnrinistlacyjnego, na wniosel< z dnia 29 narea 2017 r., przekazany

przez Burmistrza Izbicy KLrjawskiej (wplyw: 10,04.2011 r.), uzupelniony w dniu 05.05.2017 r.,
l<tory zl<>Zyl Pan Sergiusz Mal<owski, pelnomocnik Grniny Izbtca Kujawska, w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwziqcia pn.: ,,l{ozbudowa ci4gu dr6g
gnrinnych, w kt6rych sklad wchodzqdroganr I9I7I3C ul. Polna w Izbicy I(ujawskiej
i droga nr' l9I201C Augustynowo - Zdrojowl<a wraz z budowq sieci kanalizacji
deszczowej", realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznikach graficznych

dol4czonych do wniosku. Dodatkowo informujE o wyst4pieniu z pro5b4 o opiniE, co do potlzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsipwzigcia ua Slodowisko do Paristwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego we W{oclawku.
Zgodnie z art. 70 $ 1 ustawy Kpa, strony postppowania rnogzp zapozna| siq z ahtami

spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy przy Lrl. Dworcowej
8l, 85 - 009 Bydgoszcz, nLuner pokoju 507 (V pigtro), w godzinach Soo-15oo.

Ponadto informr"rjg, iZ zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w tol<u postqpowania

adurinistracyjnego strouy oraz iclr plzedstawiciele i pelnomocnicy majq obowi4zek zawiadomii
organ administracji pLrblicznej o l<aZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zl<u dorpczenie pisma pod dotychczasowylx adresem ma sl<utel< prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo(;ci na tablicach ogloszeri

w Urzpdzie Miejskirn w Izbicy Kujawskiej oraz w Regionalnej Dyrel<cji Ochlony Sroclowiska

w Bydgoszczy, a tak2e ta stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Infonlacji Publicznej Regionah-rej Dyrekcji Ochrony Slodowiska w Bydgoszczy,
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