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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzlalajqc na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks postQpowaltlia administracyjnego
(Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie ustawq Kpa oraz Z4 ust. 3 ustawy z dnia
3 pa2dziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jOgo ochronie, udzialle
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia\ywania na Srodowisko (Dz. IJ.22017 r'.,
poz.1405 tj.),

zawjad,amja strony

o wyst4pieniu do Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z pro6b4
o opinip w ramach prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wi6le poni2ej
Woclawka", realizowanego w obszatze i zakresie wskazanym w zatycznikach graficznych
dol4czonyoh do wniosku.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postqpowania mog4 zapoznad sig z aktami sprawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy priy ul. Dworcowej 81,
85 - 009 Elydgoszcz, numer pokoju 5 I 1 (V pigtro), w godzinach 8oo- 1 5oo.

Ze wzglpdu na jego skomplikowany charakter i trwaj4cq analizg zgrgmadzonego materiaiu
dowodowego oraz oczekiwanie na opinig Paristwowego Wojew6dzkiego Ihrspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy zalatwienie sprawy w trybie art. 35 ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego,
nie jest mozliwe. Zawiadamiam r6wniez o Wznaczeniu nowego terminu zalailwienipwienia sprawy do dnia
12 pahdzternika2}lT r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach oglosze6
w gninach: Raci4Zek, Czernikowo, Fabianki, Bobrowniki, Obrowo, WloclawEk, Miasto Wloclawek,
Lubanie, Waganiec, Ciechocinek, Nieszawa, Aleksandr6w Kujawski i Region4lnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej. - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
- w Biulefunie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiskd w Bydgoszczy.
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