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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajgc na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 L poz. 1257 tj.), zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa onz art. 73 ust. I i 74 ust. 3

ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o 6rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefstwa 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 30 paldziernika 2017 r.,

bez sygnatury (wptyw: 0'7.11.2017 rt), uzupelniony w dniu 20.11.2017 r. zloaony przezWojta
Gminy Skrwilno, w sprawie rvydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziEcia polegaj4cego na budowie i przebudowie drogi gminnej nr 720412C Skudzawy

- Skrwilno: Etap I - od km 3+161.05 do km 6+008.59, Etap II - od km 0+000.00 do km 3+161.05,
realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w zalqcznikach graficznych dol4czonych
do wniosku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z proSb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziqcia na Srodowisko do Paristwnwego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rypinie.

Zgodnie z aft. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postepowania mog4 zapoznad sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w JBydgoszczJ przy ul. Dworcowej
81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokojuL 504 (V pigtro), w godzinach 8*-15oo.

Ponadto informujE, iZ z:godnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomid

organ administracji publicznej o ka2dej zmianie swojego adresu. W ruzie zaniedbania tego
obowi4zku dorEczenie pisrna pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef
w lJrzqdzie Gminy Skrwilno oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
atakie na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w lliuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Wskazuj e dzief publicznego ogloszenia: 24 listopada 20 17 r.

Zdjgto z tablicy o gloszerl

(pieczgi jednostki)

Z uP. Regr
Ochronr'$ro

Zawiesic na okres 14 dni

Dr-rektora
- ts1-dgcszczY

l,liska
zelrrik ,Vvdzialu

dnia 2017 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej

*.* ***
F-

},F Spolninrxy wyrn*gcni* ffi$AS * xf,rrqdfn$ry ilrrgd*ffi *f*kfywnie, *$r{r$dnis i pre$r*dawisknwo

E;91AS iil. t}wcrctws Sl, $5"0il? $ydgosni, tsl.: $? 5{}"$$-&**, fnx 5? 5$^$5-6*7, kmtel*ric.hydgnsx*(Ord*s.g*v^pl, bydgorerx.rdas"g*v.pl


