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Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2017 r.
woo.4260. r7 t.20 17 .I}/4..z

OBWIESZCZENIE
o wszczEciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydapia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor rOchrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajec na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oruz afi. 73 ust. 1 i 74 ust.3 ustawy

z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz. U. 22017 r.,poz.1405 tj.),
zawiadamia strony

o wszczgciu postqpowania administracyjnego, na wniosek z dnia3l paidziercika}}l7 r. (wptyw.:

3 listopada 2017 r.), uzupelniony 17 listopada 2017 r., bez sygnatury, Pana Piotra Nowaka,

reprezentuj4cego Gming Drqgacz, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 0537015 Dragacz -
Michale.", realizowanego w qbszarze i zakresie wskazanym w zalqcznikach graficznych

dolqczonych do wniosku. Dodaltlowo informujg o wystqpieniu z proSb4 o opiniE, co do potrzeby

przeprowadzeria oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko do Paristwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swieciu.

Zgodnie z art. I0 $ 1 iustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapozna| sig z aktami

sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej

81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piEtro), w godzinach 8oo-15oo.

Ponadto informujg, iZ zgodnie z aft, 4I ustawy Kpa w toku postgpowania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomi6

organ administracji publicznej ro kaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego

obowi4zku dorgczenie pisma po$ dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczeniq zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

w Urzgdzie Gminy Dragacz or?z w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

aIakhe na stronie internetowej r www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuietynie Informacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w lSydgoszczy.

Wskazuj g dzieri publicznego oglogz enia: 23 listopada 2077 r.

D\-re!:tora

Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczq6 jednostki)
dnia 2017 r.

Zdjgto z tablicy ogloszefi

(piecz96 jednostki)
dnia 2017 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

Zawiesi6 na okles 14 dni
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