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OBWIESZCZENIE
o wszczQci u postQpowania administracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniaclh

R.egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

aft. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (D;2. U.
22011 r.,poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustawqKpaorazart.T3 ust. I i 74 ust" 3 ustawy
z dnia 3 pafidziernika 200E r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, urtlziale

spoleczef stwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania l1a Srodorvisko
(Dz. U. 22016 r.,poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczpciu postEpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2017 r., (wptyw:

28.06.2017 r., uzupelniony: 17.07.2017 r.), Pana Piotra Gol4b, Pelnomocnika Miasta i Gminy
Skgpe, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwripcia
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sport,owej,

Kwiatowej, 2l Stycznia. Plockiej, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Ja5minowej

oraz miejscowo6ci J6zefkowo", rcalizowanego w obszarze i zakresie wskazanyrn w zalqcznikach
graficznych dol4czonych do wniosku. Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro$b4 o opinip,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia\ywania przedsiEwzigcia na Srodorvisko

do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.
Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania mog4 zapoznad sig z alctami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 504 (V pigtro), w godzinach E*-15oo.

Ponadto informujp, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgporvania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomii
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowiqzku dorqczenie pisrna pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszef
w lJrzq<lzie Miasta i Gminy Skppe oraz w Regionalnej Dvrekcji Ochrony Srodorviska

w Bydgoszczy, a tak?e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biulertynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w JBydgoszczy.

Wskazujp dzieri publicznego ogloszenia:21 lipca2017 r.
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