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Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2017 r.
w oo.42r 0. I 3.20 I 7, KS.3

OBWIESZCZI]1{IE
o wszczQciu postQpowania adm inis;tracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie

aft. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adnr inistracyjnego (Dz. rJ. z 2016 r., poz. 23

ze zm.), zwanej clalej w skr6cie ustawq l(pa oraz arl. 73 ust. I i 74 r"tst. 3 ustawy z dnia 3 pa1dziernika 200g r.

o udostgpnianiu infonnacji o Srodowisku ijego ochronie:, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. tJ. 22016 t'., poz.353 ze znt.),

zawiadamia strony

o wszczgciu postppowania administracyjnego, na wniosell z dnia 23 maja 2017 r. uzupelniony w dniu

19.06'2017 r., zlo\ony przez Generaln4 Dyrekcjg Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzial Byd,goszcz,

reprezentowanE ptzez Pana mgr inL. Michala Czaudetna Dyrektora Zarzzqdzajqcego TRAKT Sp. z o.o.,

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Koncepcja
przebudowy wgzla Bydgoszcz Blonie w ci4gu dr6g krajowych nr 5 i 10", w obszarze i zakresie okreSlonym

w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku. Dodal;kowo informujq o wystqpieniu z prod,b4 o opinip,

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko do Paflstwowego

Powi atowe go I n sp e ktora San itarne go w Eiy dgoszczy .

Zgodnie z art. l0 $ I ustaw'y Kpa, strony postgpowanria mogq zapoznai sip z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w 'llydgoszczy przy ul. Dworcowej B l,
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l 1 (V piptro), w godzina,oh 8oo-l5oo.

Ponadto infolmujE, i2 zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w 1.oku postgpowania adminir;tracyjnego strony oraz

ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiEzek zawiaglomit organ administracji publicznej o kazrlej

zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pisma pod dofychczasowym adresem

nra skutek prawny.

Niniejsze obwieszcz:enie zostajr: podane do publicznej wiadomo$r;i na tablicach ogloszeri Urzgdu

Gminy Biale Blota oraz w R.egionalnej Dyrekcji Ochrony iirodowiska w Bydgoszczry, a tak2et na stronie

internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Infbl'macji Publiczrrej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.
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