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OBWtrESZCZENIE

o wszczEciu postQpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach

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

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zrn.), zwanej dalej

w skr6cie ustawqKpa orazart.73 ust. 1 i 74 ust.3 ustawy zdnia3 pazdziernika200S r. o udostEpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa rv och-r'onie Srodowiska. oraz o ocenach oddzialywania

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

zawiadarnia strony

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

23 i 29 grudnia 2016 r., zlo2ony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzib4 w Warszawie, reprezentowane

przezPanaDaniela Marandp zZespolu Doradc6w Gospodarcqych,,TOR'Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskollych uwarunkowaniach dla przedsigwzipcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65, na odcinku

Chorz6w Batory - Tarnowskie G6ry - Karsznice * Inowroclaw - Bydgoszcz * Maksymilianowo * odcinek

realizacyjny - granica wojew6dztwa l6dzkie / wielkopolskie - km 370,310 (wojew6dztwo kujawsko -
pomorskie)", realizowanego w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okre$lonym w zalqcznikach

gr aftczny ch dolqczonych do wniosku.

Zgodnie z arf,. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania fiogq zapoznai sig z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekc.ji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81,

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 I I (V pigtro), w gcdzinach 8*-15oo.

Ponadto informu.jg, i2 zgodnie z art" 47 ustawy $fa w toku postEpowania administracyjnego strony

oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiipek zawiadomii organ administracji publicznej o kazdei

zmianie swo.jego adresu. W razre zaniedbania tego obowiqzku dorpczenie pisma pod dotychczasowym adresem

ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo5ci na tablicach ogloszeri w gminach:

Dqbie, Olsz6wka,Grzegone4 Kolo, Babiak, WierzbinEk, Piotrk6w Kujawski, Radziej6w, Kruszwica, Inowroclaw

gmina, Inowroclaw miasto, Pako56, Zlotniki Kujawskie, Ntiwa WieS Wielka, Biale Blota, Bydgoszcz, Osielsko

i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Polnahi'u oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, atakae na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Inforrnacji Publicznej

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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