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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyfit. o $rodowiskowych uwarunkowaniaoh

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatqqc na podstawie
art. 49 ustawy z drrja 14 czerr/ca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z2017r.,poz.1257tj.),zwanej dalejwsk;r6cieustaw4Kpaorczart.73ust. 1i 74;Ulst.3
ustawy z dnia 3 paldziemtka 2008 r. o udostgpnianiu informacji o (rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatvwarLia na srodowisko
(Dz. U. 22017 r.,poz.1405 zezm.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania adininistracyjnego, na wniosek z dnia 27 wrzefinia 2017 r., znak',
DDl20l7lL7093l03, Zalctadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karnieniu Krajeriskim
Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pehnomocnika - Pana Stanislawa Kryszewskiego z firmy
Zal<tad Sozotechniki Sp. z o.o., przekazany wedlug wla6ciwoSci przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kamieri Krajeriski, pismem z dnia 10 listopada 2017 r., znak: o(.azz'o92on (wptyw:
15 listopada 2017 r.), uzupelniony pismem z drua 27 listopada 2017 r., znak: I)D12017117093105
(wptyw: 30 listopada 2017 r.), w sprawie wydania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa studni glgbinowej na dzialce nr 50213 w m. Orzelek, gmina
Kamief Krajeriski", realizowanego w obszarze i zal<resie wskazanym w zal4cznikach graficznych
dol1czony clt do wnio sku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z profb4 o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sgp6lnie Kraj eriskim.

Zgodnie z art. I0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznal sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 501 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Ponadto informujg, i7 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania

administracyjnego strony oraz ic)t przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomtd
organ administracji publicznej o kaZdej zmiarne swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri
w Urzqdzie Miejskim w Kamieniu Krajeriskim otaz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, a takLe na stronie intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Wskazujg dzieri publicznego ogloszenia: 5 grudnia 2017 r.
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