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OBWIESZCZENIE
o wszczgciu postgpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. tJ. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej
wskr6cieustawqKpaorazarl.T3ust. liT4ust.3ustawyzdnia3puidziernika2O08r"oudostgpnianiuinformacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeirstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia strony
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 20 grudnia 2018 r., (wplyw: 21.\2,2018 r.),
uzupelniony w dniu 2l stycznia 2019 r., Polskiej Sp6lki Gazownictwa Sp, z o.o. Oddziat w Gdarisku Zaklad
w Bydgoszczy, w imieniu kt6rego wystqpil Pelnomocnik Pan Tomasz Sojka z PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
z stedzibq we Wroclawiu, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Budowa gazociqgu wysokiego ciSnienia relacji Kruszwica - Inorvroclaw", realizowanego czgsciowo
w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okre5lonym w zalqcznikach graftcznych dol4czonych
do wniosku.

Dodatkowo informujg o wyst4pieniu z proSbE o opinig, co clo potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na 6rodowisko do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroclawis oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarz4d Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 70 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznaI sig z aktami sprawy
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,
85 -009 Bydgoszcz, numer pokoju 508 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo.

Ponadto informujg, i2 zgodnie z ar1. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej
zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomodoi na tablicach ogloszeri wlJrzgdzie
Miasta Inowroclaw, Urzgdzie Gminy Inowroclaw, rJrzgdzie Gminy Krus:zwica oraz w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, atakze na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyr:ekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Wskazujg dzieri publicznego osloszenia: 1l lutego 2019 r.

Reg ny Dyrektor
Ochrony w Bydgoszczy
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