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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowallia administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwaruukowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziaLajgc na podstawie

att. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22017 r., poz. 1251 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustawq I(pa oraz art.73 ust, 1 i 74 ust.3 ustawy
z dnia 3 pa1dziernika 2008 r. o udostppnianiu inforrnacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczelistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22017 r.,poz.1405 tj.),

zawiadamia strony

o wszczpciLr postgpowania adrninistracyjnego, na wniosek z dnia 12 wrze{nia201J r., uzupelniony

3.10.2011 r., bez sygnatury, Par-ra Marka Bukowskiego, Petnomocnika Grniny Grudzi4dz,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwzipcia

pn.: ,,Rozbudowa drogi grninnej nr 040101C Wielki Walcz - Okr4gla trqka gminaGrudziqdz",
realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznikach graficznych dol4czonych

do wniosku. Dodatkowo inforrnujE o wyst4pieniu z pro6b4 o opinip, co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiEwzigcia na Srodowisko do Paristwowego

Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Grudzi4dzu.

Zgodnie z aft. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapozna| sip z aktarni

sprawy w siedzibie Regionah,ej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszez, nurner pokoju 507 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo.

Ponadto infonnujp, iZ zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w tolcu postgpowania

adnrinistracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadornii
organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorpczenie pisma pod dotychczasowyln adresem rna skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogtroszefi

w lJrzqdzie Gminy Grudziqdz oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisl<a

w Bydgoszazy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov,pl - w Biuletynie

Inforrnacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Wskazurjg dzief publicznego ogloszenia: 72 paLdziernika20lT r.
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