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OBWIESZCZENIE
o wszczQcirl postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. tJ. z 2016 r., pez. 23 ze zm.), zwanej dalej

w skr6cie ustaw4Kpa orazart.73 ust. I i74ust.3 ustawy zdnia3 paidziernika200S r. o udostgpnianiu infomacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz, 353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wszczgciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 grudnia 2016 r., uzupelniany w dniach

23 i29 grudnia 2015r.,zlohony przezPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibqw Warszawie, reprezentowane

przezPana Daniela Marandp zZespolu Doradc6w Gospodarczych ,,TOR" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65, na odcinku

Bydgoszcz - Tczew", realizowanego w terenie zamkniqtyrn kolejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym

w zatqcznikach graficznych dolqczonych do wniosku,

Zgodnie z art. I0 $ i usta\ ry Kpa, strony postppoivania mogq zapoznad siq z aktami sprawy

w siedzibie Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcowe.i 8tr,

85 - 009 Bydgoszcz, nurner pokoju 5 I I (V pigtro), w godzinach 8oo- I 5ob.

Ponadto informujg, i2 zgodnie z art. 4l ustarvy'Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony

oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maj4 obowi4zeft zawiadomi6 organ administracji publicznej o kaZdej

zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obbwiqzku dorEczenie pisma pod dotychczasouym adressm

maskutekprawny. ,, ,,,.,
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5oi na tablicach ogloszef w gminach:

Osielsko, Dobrcz, Prvszcz, Bukowiec, Swiecie, Jezewo, Warlubie, Nowe, Srnqtowo Graniczne, Gniew,

Motzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew gmina, Tczew miasto i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Gdarisku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodbwiska w Bydgoszczy, a takle na stronie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Zawiesii na okres 14 dni

dnia

#

w Bydgoszczy.

Rectonnlln l)YRUKcl'r
ilcHRoNY Snonowrsraw BYDcos;"' I

,,i Drvorcowa 81.85-009 BYdgor''

ZdjQto z tablicy ogloszeri

(pieczg6 jednostki)
dnia 2017 r,

Podpis osoby odpowiedzialnej

i \i

r:i

lr.

,iir;;-i i..lrJeizjl.

:.jr-, rlii

RNHR*,'tu .1
& 

-
--tHf\4&?

Spetni*my lvy${r$nnin IMAS * xsrxqdr*my uirqtlufn *fekgwn'ie; iisnelgdni* i g:rll$r*dn*'itknw*

ll. Swsrcowc $1, $t"009 Bydgosrrz, tel.: 5? 5S-*5-$66, fsxr *? 50-65"6&t, frtne*lniilt(*rdos"bydgnlxei.pl bydgrxrtrrr:l*l.grw"pl


