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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postppowania administracyj4ego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
art. 49 ustawy

z dnia

w

l)ydgolzczy, dzialajqc

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administrfcyjnego (Dz.

ze zm.), zwanei dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz ar1. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ristawy

o

udostgpnianiu infonnacji

o

Srodowisku

i

z

na

podstawie

U.22Q16 r., poz.23

3 paidziernika 2008 r.

dnia

jego ochronie, udziale spo{ec:zeflstwa w ochronie

Snodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 maja2Q17 r., (wplyw: '13 czeiwctr2017 r.),
zlohony przez Gminp Miasto Toruri

-

Miejski Zarzqd Dr6g w Toruniu, rqprezentowanqprzez Pana Andrzeja

Sawoszczuka Przedstawiciela firmy Voessinga Polska Sp. z o.o. z siedzilf4

decyzji

o

w Poznaniu, w sprawie wydania

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi krajor,vej

nr 9l

w ci4gu ul. Grudziqdzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Tr4sy Wr;chodniej wrazL przebudow4
skrzyZowania z ul. Celnicz4 w Toruniu", w obszarze i zakresie okreSfonym w zalqcznikacf graficznych
dol4czonych

do wniosku.

Dodatkowo informujg

o

wyst4pieniu

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziqcia

na

z

pro5b4

Srodowiskd

do

o

opiniE, co do potrzeby

Pafstwowego Fowiatowego

lnspektora Sanitarnego w Toruniu.

Zgodnie

w
85

z

a|t'. 10

$I

ustawy Kpa, strony postQpowania mofq zapozna( sig

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Eydgolzczy przy

ul.

z

aktarni sprawy

Drryorcowej

81,

-009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piptro), w godzinach 8oo-l-5'o.
Ponadto inforntujg, i2 zgodnie z aft. 41 ustawy Kpa w toku postgpolvania administracyjnego strony oraz

ich przedstawiciele

i

pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomii organ administracji publiczrrej

o

kaZdej

zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie plisnra pod dotychczasowynt adresem
ma skutek pfawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci nil tablicach ogloszeh Urzpdu
Gminy Miasto Toruf , Miejskiego Zarzqdu Dr6g w Toruniu ot'az w Rogionplnej Dyrekcji Ochroni, Slodowiska

w

Bydgoszczy,

a

takLe na stronie internetowej

-

www.bydgoszcz:.rdos;gov.pl
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