Bydgoszcz, dnia 14 stycznia 2019 r.
W00.420.6.2019.DK
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.),
zawiadamia strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 stycznia 2019 r., znak:
IWP.6220.1.2019 (wpływ: 11 stycznia 2019 r.), Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Steklinek wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2043C Mazowsze
- Steklinek - Wygoda”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych
dołączonych do wniosku.
Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,
85-009 Bydgoszcz, numer pokoju 501 (V piętro), w godzinach S00- ^ 00.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
a także na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15 stycznia 2019 r.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Anna Deczyńska-Sadowska
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