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, OBWIESZCZENIE
o wszczgcill postgpowania administracyj nego

w sprawie wydania decyzji o Srodowislcowych Llwarlrnl(o\,vaniach

I(egionalny Dyrel<tol Ochrony Sloclorvisl<a rv Byclgoszczy, clzialajqc na poclsla\\/ie

alt, 49 Lrstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. I(oclel<s postgpou,ania aclministracy jnego

(Dz. U. 22011 r, poz. 1251 t.i.), zwane.j dalej w sl<r6cie Lrstawq l(pa olaz ar|. J3 Lrst. I i 74 Lrst. i
Lrstawy z clnia 3 paLclziernil<a 2008 r. o udostqpnianiu informacji o SroclowiskLr i .jego ochrorrie,

uclziale spoleczeristwa w ochrorrie Srodowisl(a oraz o ocenach ocldzialyivania ua Srodor,r,isko

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

o \yszczecnr lrosrerrowania aclniinis,'..ri::J::'il'illoJll z ctnia 3 lipca zlt7 r.(u,ptyrv: 5 lipoa

20 11 r,), Grriny Dragacz - reprezeutorvane.j pruez Pana Slau,omira Matusz-al<, Pracor,r,rria

Plo.jel<tou,o-lnwestycyjua,,luzynielia Sanitanra", Lrzupelniony pisnren z clnia 26 lipca 20ll r.

(ivplyrv: 2B Iipca 2017 r.), w sprawie wydania decyz.ji o Sloclorvisl<orvych uvvaluuhowaniach

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci wodoci4gowej ilianalizacji sanitalnej r,r,Gornej GlLrpie",

lealizowanego w obszarze izakresie wsl<azanym r,v zal4cznihach gral'icznych clolqczonl,ell

do u,uiosku.

Dodatl<owo infolmujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co clo potrzeby przeprowaclzenia

oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Sr'odowisko do Paristrvorvego Porviatowego Inspelitola

Sa n italnego rv SrvieciLr.

Zgoclnie z art. l0 $ 1 ustau,y I(pa, Strony postgpou,ania nrog4 zapoznitc sig z alilanri

sllawy rv sieclzibie Regionalne.j Dyrel<c.jiOchlottl, SI'oclorvislia rv Byclgoszczy pr7,)/ trl. DwoL'cou,ej

B l, B5-009 Bydgoszcz, nLur-rer pol<oju 504 (V piptro), rv goclzinach 8oo- l 5on.

Ponadto infoltlujg, i2 zgodnie z art.4l Lrstarvy I(pa \,v tol<u postgpou,arria

aclmiuistracy.jrrego strorry oraz ich przedstawiciele i pe|ron'rocnicl, ma.j4 oboiviqzel< zawiaclonti6

olgan administlacji publicznej o l<aZdej zmianie sr,vojego aclresu. W razie zanieclbania tego

obowi4zl<u dorgczenie pisma pod dotychczaso\,vyu1 aclfesem rra slcutel< prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do pLrbliczne-j rviadornoSci na tablicach oglosz,eri

\\/ lJrzgclzie Gminy Dragacz oraz w Regionalne.j Dylel<c-ii Ochlony Srodou,isl<a

u' l31rclg6s7ezy, a tal<ze na stronie interrretowe.i - r,r,u,w.bydgosz-cz,r'clos.gov.pl - u, l.]iLr let),nic

lnlblmac.ji PLrbliczne.j Regionalnej Dyrekcji Ochlony Sroclorvisl<a rv Byclgoszczy,
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