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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postgpotr4/ania administracyjnego
w sprawie wy{ania decyzji o Sfodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgosz czy, dzialaj4c na podstawie
arI. 49 ustawy z dnia 14 czQrwca 1960 r. fiodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ,
z 2017 r., poz. 1257 tj.), zwangl dalej w skr6cle ustawq Kpa oraz arL 73 ust. I i 74 ust. 3 ustawy
z dria 3 puldzierntka 2008 r. p udostgpnianiq informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska olaz o ocenach oddzialvwania na Srodowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze itm.),
zawiadamia strony
o wszczgciu postEpowania administracyjnego, da wniosek z dnia 19 pu2dziemika20lT r. (wplyw.:

20 puidziernika 2017 r.), uzupelniony 4 grudnia 2017 r,, bez sygnatury, Pana Rafala GrendaWolkow, reprezentuj4cego Gming Lubraniec; w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigpvzigcia pn.: ,,Frzebudowa drogi gmirurej Nr 190618 C KazarneTurowo", realizowanego w pbszarze i zakesie wskazanym w zalqcznlkach graficznych
dol4czonych do wniosku. Dodalkowo informujg o wystqpieniu z proibqo opinig, co do potrzeby
prze'prowadzena oceny odd4ialywania przedsigwzigcia fla Srodowisko do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wloclawku.
Zgodne z art. I0 $ l ustawy Kpq qtrony postgpowania mogg zapozna| sig z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej
81, 85 - 009 Bydgoszcz, numerjpokoju 511 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.
Ponadto informujE, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postEpowania
administracyjnego strony oruziich przedstawioiele i pelnomocnicy maj4 obowiqzek zawiadomid
organ administracji publicznej o kaZdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbarua Iego
obowiqzku dorgczenie pisma pod dotychczasow)nn adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenii zostaje podanp do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef

w

TJrzgdzie Gminy Lubrar-riec otaz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionallaej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
Wskazujg dzieri publicznego oglciszenia: 8 grudnia 2017 r.
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