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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowan ia adminis!r.i

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowyqn u

Regionalny Dyrektor Ochrorry Srodowiska w Byd
arL 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odel<s postQpow
z 2016 r., poz. 23 ze znt.), zwanej dalej w slcr6cie Lrstawe Kp4 or
z dnia 3 paidziernika 200B r. o r-rdostppnianiu infonnacji o $

spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenaoh
(Dz. U. z2016 r., poz.353 ze znt.),

zawiadamia strony
o wszczpciu postgpowania administracyjnego, na wlriosel< z
8.06.2017 r.), bez sygnatury, Pani Agnieszhi SzczuraszeklK
Osielsl<o, w sprawie wydania decyzji o Sr.odowisl<owych ur,yar
pu.: ,,Rozbudowa ulicy Karpaclciej w Niwach na odcinlcu Cenltra
sieci przewod6w tlocznych 6ciek6w w ulicach Breszczadzl<iBj,
leal izowanego w obszarze i zal<resio wskazanym w zalqczn
do wniosl<u, Dodatl<owo informr"rjE o wystqpieniu z
przeprolvadzenia oceny oddziatywarria plzedsigwzipcia ua

Porviatowego Inspel<tora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 70 $ I Lrstawy I(pa, strony postqpowan

spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w przy ul.
81, 85 - 009 Bydgoszez, nurrrer pokojLr 507 (V piEtro), w godzi

Ponadto informujq, iZ zgodnie z art. 4I ust4u,y toku pos
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomqcni iqzel<

organ administracji publicznej o kaZclej znianie swojego e zatlte
obowi4zku dorpczenie pisma pod dotychczasowylll adresem ma s tel<

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej w
w Urzpdzie Gminy Osielsko oraz w Regionalnej D
w Bydgoszezy, a takze na stronie internetowej - www.byp
Infomacj i P r.rb I iczn ej Region al nej Dyrekcj i Ochrony S roclow isl<a

Ochrony SforJ
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