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OBWIESZCZENIE
' o wszczpcir.r postppowania administracy.jnego
w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owych uwarunl<owaniach

Regionalny Dyrektol Ochrony Srodowisl<a w Byclgos:zczy, dzialaj4c na
art.49 LIStawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odel<s postQpowania administracyjne
z2016r.,poz.23 zezrn,), zwauej dalej w sl<r6cie ustaw4l(pa oraz art.73 ust. I il4
z dnia'.\ paLdziernika 2008 r'. o udostqpnianiu inforniacji o Srodr:wiskLr ijego och
spoleczr:tlstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach odclzialywania ua
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zn,),

zawiadarnia strony
o wszcz:pcin postQpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 maja 20lil r.,
Pana Piotla Milika, Pelrromocnil<a Gmirry Szubin, w sprawie wydania decyzji o Srod

rurvalunkowaniach dla przedsiEwziqcia pn.: ,,Przebudowa ulicy Paluclciej i I_.,e$nej w
realizowanego w obszarze i zakresie wsl<azanym w zalqcznil<ach graficznyclr
do wniosku. Dodatkowo informujE o wyst4pieniu z proSb4 o opinip, co

pt'zeplowadzenia oceny oddzialywauia przedsipwzigcia ua Srodowisko do

Powiatowego Inspgktora Sarritarnego w Nal<le nad Noteci4.

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy l(pa, strony postEpowania rnog4 zapgznac si

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochlony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul.
Bl, 85 - 009 BydgQszcz, nluner pol<oju 507 (V pigtro), w godzinach Boo-15oo.

Ponadto ipformujg, iZ zgodnie z art. 41 ustawy l(pa w tpku
adntinistracyjrrego istlony oraz iclr przedstawiciele i pelnonrocnicy rnaj4 obowi4zek
organ adrrinistLacjli publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razig zanir
obowiqzlkLr dorpczenie pisma pod dotychczasowynt adresem ma slcutek prawny.

Niniejsze Qbwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadonroSci na tablicar
w Urzpdzie Miejsl<im w Szubinie oraz w Regionalnej t)yrekcji Ocfrrony
w Bydgoszczy, a itakle na stronie intelnetowej - wwwbydgoszcz,rdos.goy.pl - w

Infbmacji Publiczrlej Regionalnej Dyrel<cji Ocltrony Srodowislca w Bydgogzczy.
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