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o wszczQclu
w sprawie wydania

Regionalny Dyrektor Ochrony
14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania ad

w skr6cie ustawq Kpa orcz art. 73 ust. I i 74
o Srodowisku i jego ochronie, udziale
na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze

o wszczpciu postgpowania administracy
uzupelniony w dniu l0 maja 2017 r.,
Z.,ca Dyrektora Pan Jaroslaw Murgala, w
df a przedsi gw zipcia pn.:,,Niskoemisyj ny tran
graficznych dol4czonych do wniosku.
przeplowadzenia oceny oddzialywania pr
Sanitarnego w Grudzi4dzu.

Zgodniezart. 10 g I ustawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 I I (V pipl

Ponadto informujE, i2 zgodnie z art.
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj
zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania
ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaie
Miasta Crudziqdza, Zarzqdu Dr6g Miejskich
w Bydgoszczy, atakhe na stronie internetowei
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
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WIESZCZENIE
ia administrpc nego

zji o Srodowiskowych u nkowaniach

ryiska w Bydgoszczy, di;ia

inistracyjnego (Dz. lJ. z 16 r., poz. 23 ze zm.), z

na podstawie art. 49 dnia

dalej
3 ustawy z dnia 3 pui ika 2008 r. o udostppnianiu I

w ochronie iska oraz o ocenach ta

zawiadamia strony
na wniosek z dnia 3

Dr6g Miejskich w
wie wydania

, strony postEpowania I

r, Srodowiska w Byd

), w godzinach 8oo-l5oo.

4l ustawy Kpa w toku
obowiazek zawiadomiivvrltzvr\ -4vYr4vvrtlrw vl

obowi4zku dorpcze4ie

do publicznej wiad
Grudziqdzu oraz w

ilrrp{$Brn efeir$lvnie,

a 2017 r. (wplyw:
ziqdzu, w imieniu
Srodowiskowych uw
zakresie okreSlopym w

u z pro6b4 o opinip, co dg
stwowego Powiatowego I

zapoznat sip z aktar4i wy
81,szczy przy ul,

ia administrac
administracji publi

pisma pod dotychczasowyr4

na tablicach ogloszei
nej Dyrekcji Ochrony
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