Zarvioszono na tablicy ogloszeri
(p ieczgc jed nostlti )

2017

tr

r.

ils !#$A{_tt"& f}y$tfiK{JA sf,

ru ffi

I idy

$s?s

H3

*w!fs g* w &v *G*57{

Bydgoszcz,

woo.4207. 89.20

dnia 2

czerwqa

r7 .JM,2

OBWIESZCZENIE
o wszczQci Lt postQpowania administlacyj nego
w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owych uwarllnkowaniacll

Regionalny Dyrelctor ochrony Srodowislca w Byclgoszczy, dziarajgc na
art' 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odeks postQpowania aclniinistracyjnego
22016 r', poz,23 ze zn.), zwanej dalej w skr6cie Lrstawe l(pa oraz art.73 Lrst. 1 i 74 yst.
z dnia 3 pa2dziernilca 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku ijego oclrro4
spoleczetistwa w ochronie Srodowislca otaz o ocenach oddzialvwania ua
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),

staw
Dz.
Lr

sta

udzia

zawiadantia strony

o

tvszczpcitr postQpowania adurinistracyjnego, na wniosek z dnia 20 l<wietria 201|
RS,6220.4.1.2011 (wplyw: 25.04.2017 r.) uzupelniony w clniLr 22,05.2017 r., Gminy w

w

sprawie wydania decyzj i o Sr'oclowiskowycli uwarunl<owaniach dla prze$si
prr.: ,,Przebudowa dlogi gminnej nr 160528C Waganiec-W6lne", r,lalizowanego w
i zakresie wslcazanym w zalqcznikach graficznych dol4czorrych do wniosku. Dodatkowo i
o wyst4pieniLr z pro$b4 o opiniE, co do potrzeby przeprowadzenia oceu y odd,zi
przedsiEwziEcia tta Srodowislco do Paristwowego Powiatowego Inspektora $an
w A Iehsandrowie l(r,rjawskinr.
Zgod'nie z art. l0 $ ustawy
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrelccji
B l, 85 - 009 Bydgoszcz, nllnrer pol<oju

I

I(p
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507

LI

walr
tarne

mogq zapozLrac siQ
ydgoszczy przy ul, D
8oo-l:joo.

Ponaclto informujg, iZ zgodnie z art. 4l ustawy I(pa w tohu
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy nrajq obowi4zelr
organ adnrinistlacji pr"rblicznej o kazdej zmianie swojego adresu, '\N razie zani
obowi4zku dorEczenle pisma pod dotychczasowym adresenr ma

w Urzgdzie

sl<utel< pfawuy.

w Regionalnej Dylekcji Ochrony Srr:dowiska w B
atal<Ze na strotrie internetowej - www.bydgoszcz,rdos,gov.pl - w Biuletynie Infor.macji PLr
Grr-riny Waganiec oraz

Regionalnej Dyrekcji Ochrouy Sroclowiska w Bydgoszczy.
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