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OBWIESZCZENIE
o wszczQc i u postQpo\,var-r ia ad m ir-ri stracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowisl<owych uwarLtrtkowaniach

Regiorralpy Dyrektor Ochiony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatraj4c na podstawie

art.49 Lrstawy z clrria 14 czerwca 1960 r, I(ocleks postgpowania admirristracyjnego (Dz. U.

z20li r., poz. 1251 tl), z\vanej dalej w skr6cie Lrstawq I(pa oraz aft.73 Lrst. 1 i l4 ust.3 ustawy

z dnia 3 pa1dziersil<a 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowishu ijego ochrouie, Lrdziale

spo{eczelistwa w ochrouie Sroclowiska oraz o ocenach ocldzialywania lla Srodowisl<o

(Dz. U. 22011 r., pol.1405 ti.),
zawiadamia stronY

o wszczqciu postqpowania aclministracyjrrego, tla wniosel< z dnia 3 lipca 2017 r' (wpiyu':

6.07.2017 r.), uzupelniony 28.01.2017 r., bez sygnatlrfy, Gminy 'Lysomice, rv sprarvie wydania

clecyzji o Sroclowiskowych uwalrrrkowaniach dla przedsigwzigcia pl-I.: ,,Przeblldowa drogi gnlinnej

nr 100626C I(amionl<i Duze - I(arrionlti Male w 11n1 Q+000 do l<m l+487", realizowatiego

w obszarze i zal<resie wskazanym !v zalqczril<ach graficznych dot4czonych do wniosku.

Doclatkowo informujg o wystqpieniu z prosbq o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oclclziatywalia przeclsiEwzigcia ua $roclowisko do Paristwowego Powiatowego Inspel<tora

Sarrilarttego w Torttttitt.

Zgoclpie z arL. l0 $ 1 Lrstawy l(pa, strony postqpowarria mog4 zapozna( siQ z al<tarlri

spfawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a w Byclgoszczy plzy ul. Dworcowej

B 1, B5 * 009 ByclgoszQz, nunler pokoju 507 (v pigtro), w godzinaclt 8oo-15oo.

Ponaclto informttjE, i2 zgoclnie z art. 41 ustarvy l(pa w tol<tt postqporvatria

administracyjlTego stfony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy rnaj4 obowi4zek zawiadomid

organ acll.rinistracji publicznej o kazdej zmianie swojego aclresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zl<Lr clorEczettie pisma pocl clotychczasowyrll adresem ma skutek prawny'

Ninie.isze obwieszczenie zostaje poclane do pr-rbliczrrej wiadornoSci rra tablicach ogloszeri

w UrzEclzie Gniitry {-ysomice'oraz w Regionalrrej Dyrel<cji Ochrony Srodowisha

w Bydgoszczy, a tal<ze na stt'onie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov,pl - w BiLrlet)'nie

I nforrlac.j i Pub l icznej Regiona l nej Dyr"el<cj i Ochrorry Srodowiska rv Byd goszczy'

z up. naine Dyrektora
Ochrony S isk w E3ydgoszczY
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