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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc rn podstawie
art' 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego
(Dz' U. 22017 r,poz. 1257 tj.),zwanej dalej w skr6cie ustaw4Kpaorazart.T3 ust. 1 i j4 lst.3
ustawy z dnta 3 pa1dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatvwania na Srodowisko
(Dz. U. 22011 r. poz. 1405 tj.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 18 sierpnia 2017 r. (wptyw:
21 sierpnia 2017 r.,), znak: 8L6220.16.2017, Burmistrza Gminy BrzeS6 Kujawski, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Przebudowa dr6g
gminnych w m. Miechowice Du2e, gm. Brze56 Kujawski", realizowanego w obszarze i zakresje
wskazanym w zalqcznikach grafrcznych dol4czonych do wniosku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z pro6b4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaf,wania przedsigwzigcia na Srodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Woclawku.

Zgodnie z aft. 10 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznal sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 504 (V piptro), w godzinach 8*-l5oo.

Ponadto informujp, iz zgodnie z art. 4r ustawy Kpa w toku postEpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomi6
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci na tablicach ogloszef
w Utzgdzie Gminy BrzeSi Kujawski oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov,pl - w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

z up.
Oohrony

Zdjgto z tablicy ogloszeh

(pieczgi jednostki)
dnia 2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej

na $rodowiskc

,- )i
t:

Ki\4A5

$pelnianry lvy'nrI$snier [MAS - ?nfxqd?flniy i.rr?gdBu] el*ktywnie, nsr{z$dnif i prnkndow}skrlwr:

u[" 0rvotrownl 81, $5 009 $yllgosrcz,1el.: 5? 5$-S5-$$$, lnx 52 50-65-667, kunccioriu.bydgo zrz@)rrlos.gov.pl, hyd6oszcz.rdos.gov.pi


