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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o (rodowisl<owych uwarunl<owaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialaj4c na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. I(odeks postgpowauia administracyjnego

(Dz. U. 22017 t'. poz. 1251 tj.), zwanej dalej w slcr6cie Llstaw4 l(pa oraz art.73 Lrst. 1 i 74 ust. 3

ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r, o udostgpnianiu iriformacji o (rodowiskLr ijego ochrouie,

udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na Srocloi,r,isko

(Dz. U . z 2017 r. poz. 1405 tj .),

zawiadamia strony

o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia I7 lipca 2017 t., znal<:

RG.6220.2L2017.DG (wplyw: 19 lipca 2017 r.), Burmistrza Lubrarica, uzupe{niony pismami

z dnia 25 lipca 2017r., znaki kolejno: RG.6220.26,2017.DG oraz 6220.25,2017.DG (rvplyrv:

3l lipca 2017 r.), w sprarvie wydania decyzji o Srodowisl<owych uu,arLttrl<owaniach

clla przedsiEwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi grninnej rrr 190679C Wil<torowo - Sl<aszyn",

realizowanego w obszarze i zalcresie wsl<azanym w zalqcntil<ach graficznyclr dol4czonycli

do wniosku, Dodatlcowo inforrnujg o wyst4pienir,r z pro6b4 o opinig, co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziall'wania przedsigwzigcia na Srodowisko do Paistworvego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Woctawl<u,

Zgodnie z aft, 70 $ I ustawy I(pa, strony postgpowania rnog4 zapozna| sig z al<tami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclowisl<a w Bydgoszczy przy ul. Dworcowe.j

81, B5-009 Bydgoszcz, r'llrrner polcojr"r 501 (Vpigtro), w godzinach Boo*15oo.

Ponadto informujg, i2 zgoclnie z art. 41 ustawy I(pa w tolcu por,g1ror"o,,-in

aclministlacyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy ma.j4 obowi4zel< zawiaclomii

organ aclministracji publicznej o kazde.j znrianie sivojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowyln adresem ma skutel< prawny.

Niriiejsze obwieszczenie zostaje podane do pLrblicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

w IJrzgdzie Miejskim w Lubraricu oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sroclor,visl<a

w Bydgoszczy, a takhe na stronie interr-retowej - www,bydgoszcz.rclos.gov.pl - w BiLrletynie

Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrorty Sloclowis[<a w Bydgoszczy.
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