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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowipkowych uwarunkowaniacli

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dz"ialaj4c na podstawie

art. 49 rustawy z dnia 14 czer:wca 1960 r. Kodeks prostgpowania 4dministracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6oie ustaw4 Kpa oraz art. 73, ust, I i 74 ust. 3

ustawy z <lnia 3 pafidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowiskq i jego ochronie,

udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. 22017 r., poz. 1405 tj.),

zawiadamia strony

o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak:

DW/ALI/6\}212017 (wptyw: l0 sierpnia 2017 r.), GPU ALGAWA Sp, z o.o., p imieniu kt6rej

wystgpuje Pan Piotr Gondek - Prezes Sp6tki, uzupelniony pisrnami z dnia 28 sierpnia 2017 r.,

znak: DWAW740l20l7 (wptyw: 30 sierpnia 2017,r.) i z d:nia 2l wrzeinia 2017r., znak:

DWAIV809/2017 (wptyw: 22 wrze(nia 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie urzqdzefi worlnych w obudowach

z krgg6w Zelbetowych umozliwiaj4cych pob6r w6d podziemnych z pro.jektowanych otwor6w
nr 8 i 9 na terenie ujgcia w6d podziemnych w $fuZewie, gmina Aleksandr6w Kujawski",
realizowan,ego w obszarze i zakresie wskazanym w zal4cznrikach graficznych dol4czonych

do wnioslu. Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, po do potrzeby

przeprowa<lzenia oceny oddzialywania przedsigwzigoia na Srodowisko dO Pafstwowego
Powiatowe go Inspektora S anitarnego w Aleksandrowie Kuj awskirn.

Zg>dnie z art. I0 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoz4a6 sig z aktami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pr'{y ul. Dworcowej
81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 501 (V pigtro), w godzinach 8--15oo.

Porradto informujg, iZ zgodnie z art. 4I ustawy Kpa w tokir postgpowania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomi6

organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adrOsem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na t4blicach ogloszeri
w rJrzgdzi<> Gminy Aleksandr6w Kujawski oraz w Regionalnejj Dyrekcji Ochqony Srodowiska
w Bydgoszlczy, d tak2e na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Informacji Fublicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wBydgoszazy.

Wskazujg dzieri publicznego ogloszenia: 27 wrhelinia2}77 r.
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