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OBWISSZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, C'zi*,ajqc na podstarvie art.74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 pa?dziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodovrisku i jego cchronie, uclziale spoleczefstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na Srcdovirisko (Ilz. U. z 2Affi r., paz. 353 ze zm.)

oruz art.10 i 49 ustawy z dnia 1,4 azerwc& 1950 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z2A16 r.,

poz.23 ze zrn.), zwanej dalej ustar,vq Kpa,

zauriadamia

o podjgciu zawieszonego postepowania, vr sprawie wydania decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach

dla przedsiqwzigcia polegajecego na budowie gazociagv wysokiego cifnienia DN300 / DN400 relacji Kqsowo *

Chelrnza, o diugo5ci da okolo 100 km, realizowanego czq$ciowo w terenie zamkniEtym kolejowym, w abszarze

i zakresie okreSlonym w za&qcznikach graficznych dol4czonych do wnicsku, w ztnia;zku z przekazanym w dniu

3l paldziernika 2016 r.)przez firmq FX Energy Poland Sp. z o.o., z siedzib4w Warszawie, kt6r4reprezentuje

Prezes Zarz4du - Pan Wieslaw Prugar i Wiceprezes Zarzqdu * Pan Wieslaw Strqk, rapod-em o oddziatywaniu

na Srodowiska wraz z zalqczntlxami oraz a wyst4pieniu db Paristwowego Fcwiatowego Xnspektora Saniiamego

w Toruniu, Pafstwowego Fowiatowego Inspektora Sanitarnego vr Tucholi, Fafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Swieciu oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmnie,

o uzgodnieni e realizacji inwestyc.j i.

W zwiqzku z paryzszym inforunujg, iz w tennirrie 7 dni od dnia rlorqczenia niniejszego zawiadomienia,

zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania magq zapoznai sip z treSci4 raportu w siedzibie

Regionalnej Dyrekc.ji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok. 511, w godzinach

800 - 1500, w dniach pracy RDOS, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu

52 5A-65-666 wew. 5044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomadci w spos6b zwyczajowo przyiety,

a takke na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

www.bydgoszcz.rdos"gov.pl. I

Zgofuie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron post€powania uwaita siq za clokonane

po uptywie czternastu dni od dnia. publicznego ogloszenia.

Z up.
Ochrony

Dyrextui*
Bfdgoszczy

Zdjqto z iablicy ogloszeh

(pieczq6 jednostki)

dnia 2016 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej

Naczelnik
na $rodowiskci

. *-**k *"

Speiniurny ulymu$sflifr [&{AS * eflsrqdrmnxy irreqdsnl efektywriq ssr{s$dnie i pr*ir*d*wlskcw*

r11. Swonswu *1, S5"009 $ydg*strr, fd.;5t 5{}-$5.66$, fux:5? $S'65-66{ korx*l*rria@rdts"bydg*sitx.pl, !:yrlgesr*.rclns.govpl
lhF
sses


