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Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia201.7 r

OBWIESZCZENIE

o wszczgciu postQpowania adrrinistracyjnego
sprawie wydan i a decy zji o rirodowislcowych Llwarll u l(o\,van iacl')

Regionalny Dyrektor Ochrony Sroclowislca u,Bydgoszczy, dzialajqc ua podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. I(odel<s postgpowania aclministracy,jnego

(Dz. U. 22017 r. poz. f257 tj.), zwanei dalej w skr6cie Lrstaw4 l{pa oraz art.73 Lrst. I i 74 ust, 3

ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu infonlacji o Srodowisku ijego oclironie,

udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowisl<a oraz o ocenach oddzialywania na rirodowislco

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

zawiaclanria strony

o rvszczgciu postgpolval')ia adrninistracyjuego, na wnioseli z dnia 5 Iipca 201'l r. (wpfylv: 7 lipca

2017 r.), Gminy Obrowo, uzupelniony pisnrem z clnia 20 lipca 2017 r. (wplyw: 26 lipca2017 r.),

w sprawie wydania decyzji o (rodowiskowych uwarirul<owaniach dla przeclsigwzigcia pn.:

,,Budowa l<analizacji sanitarnej, grawitacyjnej it.locznej w miejscowoSci Dzil<owo. gnrina

Obrowo", realizowanego w obszarze i zakresie wshazanym w zatqcntil<ach graficznych

doL4czorrych do wniosktr,

Dodatkowo informujg o wyst4pieniLr z pro5b4 o opinig, co do potlzeby przeprowaclzenia

oceny oddzialywania przedsigr,vzigcia ua Sroclowisl<o do Paristwowego Powiatowego Inspei<tola

San italnego rv Toruniu.

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy I(pa, strony postgpowania nog4 zapoztlaa sig z al<tani

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochlony Srocloivisl<a w Byclgoszczy przy r"rl. Dworcorve.j

Bl, 85-009 Bydgoszcz,lllrmer pokojLr 504 (V pigtro), w goclzinach Boo-15oo.

Ponaclto informr"rjg, i2 zgoclnie z ar|. 4I ustawy I(pa w tol<u postgpowania

administracyjnego strony oraz icli przedstawiciele i pelrromocnicy maj4 obowi4zel< zawiadonrii

organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu, W razie zanieclbania tego

obowiqzl<u dorgczenie pisma pod dotychczasowyn-l adresern ma sl<r:tel< prawny.

Niniejsze oblvieszczenie zosta.je podane do pLrbliczne.j rviaclon-roSci rra tablicach ogloszeri

r.v Ut'zgclzie Gmittl, Obrowo oraz w Regionalne.j Dyrel<cj i Ocltt'ott1,S;oclorvislta u,Bydgoszczy,

a talize na stronie internetowej - i,vrvw,bydgoszcz,rdos.96lr.pl - r,v BiLrletynie Infolmac.ji PLrbliczne.j

Regionalne.j Dyrekcji Ochlony Sloclowiska w Bydgoszczy.
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