Zawieszono na tablicy ogloszeri
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OBWI

ENIE

o wszczQclu

ia adrministracyjnego

w sprawie wydania decyzji o

iskowych uwarunkowaniach
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R.egionalny Dyrektor Ochrony Srodow

w Eydgoszczy, dziaLajqc na prodstawie art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks
ania administracyjnego (D:2. U. z 2016 r.,
poz. 23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie usta
Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 paldzternika 2008 r. o udostEpnianiu formacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
o ocenach oddziatvwania na Srodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz.353 ze zm.),
ip strony

o wszczqciu postppowania administracyjnego,
2017 r. (wpl: 29.05.2017 r.), bez sygnatury,
uwarunkowaniach dla przedsiEwzipcia pn.:

w
w

miejscowo$ci Wierzbowo-Linowiec na
obszarze i zakresie okreSlonvm w
Dodatkowo informujp o wyst4pieniu z proSb4
oddzialywania przedsiqwzigcia na 6rodowi
Sanitarneso w Chelmnie.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa,
sprawy w siedzibie R.egionalnej Dyrekcji Ochron
nr 81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 512 (V

Ponadto informujp,

i2

zgodnie

o

kahdej nni

obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychcza

z

dnia 23 maja
iirodowiskowych

o
drogi gminnej nr 060337C
ku o dlugoSci ok. 1,6 km", realizowanego
kach graficznych dol4czonych do wniosku.
sprarvie wydania deayzji

inig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
do Pafistwowego Powiirtowego Inspektora

y

postgpowania mog4 zapoznit| siq z aktami
iska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
ro), w godzinach 8oo-1500

4l

'z

administracyjnego strony oraz ich przedstawici

organ adrninistracji publicznej

fwniosek W6jta Gminy Lisewo

ustawy Kpa

w toku postppowania

i

pelnomocnicy ma.j4 obowi4:zek zawiadomi6
swojego adresu. W razie zimiedbania tego
resem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane
publicznej wiadomo6ci na tablicy ogloszeri
w Urzpdzie Gminy Lisewo oraz w
nej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgor;zczy, a takhe na stronie interneto
- www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Informacj i Publicznej Regionalnej Dyrekcj i Och riy Srodowiska w Bydgoszczy.
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