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Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2011 r.

OBWIESZCZENII
o wszczQclLr postQpowanra aclmmlstracyJnego

w sprawie wyclania llssyzji o 6rodowiskowych LlwarLurl(owaniacll

Regionalrry Dyrektor Oclirorry Srodowisl<a w Bydgoszczy, dzialajqc na poclstawie

afi. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(odel<s postQpowania administfacyjnego (Dz. U,

22017 t".,poz. 1251 tj.), zwanej dalej w skr6cie LrstaweKpa oraz art.13 ust. I i J4 ttst.3 ustawy

z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostEpnianiu infonnacji o $rodowisl<Lr ijego ochronie, ttdziale

spoleczeristwa w ochlonie 5r'odowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowislco

(Dz. U. 22011 r., poz. 1405 tj,),
zawiadatnia strony

o wszczpcir-r postqpowania administracyjnego, na wniosel< z dnia 29 czerwca 2017 r, (wp'Lyw:

5.07 .2011 r.), uzupelniony 28.07 .2011 r., bez sygnatlrry, zlo2ot"ty przez Pana Mariusza

Paprockiego, Pehromocnika Gmiuy Rypin, w sprawie wydarria decyzji o Srodowiskowych

turvamukowaniach dla przedsiEwzigcia pn,: ,,Wykonanie I otworll studzientrego nr 4 ua terenie

gminnego r"rjgcia w6d podziemnych w Starorypinie Prywatnym, gr.n. Rypiu", realizowanego

w obszarze i zakresie wsl<azanym w zalqcznil<acll graficznych dol4czonych do wniosku,

Dodatkowo infornrujp o wyst4pienir,r z proSb4 o opiniE, oo do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaiywania przedsigwzipcia na Sr"odowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Rypinie.
Zgodnie z arL. 10 $ 1 Lrstawy l(pa, strony postqpowania mog4 zapoznae sig z al<tami

spfawy r,v sieclzibie Regionalnej Dyrel<cji Ochrony Sloclowiska w Byclgoszczy przy Lrl. Dworcowe.j

B l, B5 * 009 Bydgoszcz, r'lLurer pokoju 507 (V pigtro), w godzinach Boo-l 5oo.

Ponadto informujE, iz zgodnie z art. 4l ustawy l(pa w toku postgpowania

adrnirristracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pehiomocnicy majq obowi4zek zawiadomid

organ administracji pLrblicznej o kazdej zrnianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

oborviqzl<u dorqczenie pisma pod dotychczasowym adresem nta slcutek prawny.

Niniejsze obwieszczeuie zostaje podane do publicznej wiadouroSci na tablicach ogloszeri

w Urzgclzie Grriny Rypin oraz w Regionalnej Dyrel<cj i Ochrony Sroclowislta

w Bydgoszczy, a takze na stronie internetowej - www.byclgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie

Infornracji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ocltrony Sroclowisl<a w Byclgoszczy.
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