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OBWIESZCZENIE
o wydani u postanowienia nakladaj 4cego obowi qzek przeprowadzenia
oceny oddziatyw ania na Srodowisko oraz przedluzeniu postgpowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqcna podstawie art. 10, 36 i 9 ustawy z dnia
74 czerwca 1960 r" Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. u . z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
dalej w skr6cie
ustaw4 Kpa oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu in
i o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22016r.,pot.353 zezm.),zwanej dalej w sk6cie uouioS,
zawlagamta

strony postppowania o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r., postanowienia o obowi4zku przepro
zenla oceny
oddzialywania na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu zgodnego z art, 66 ust. 1, 2 i 6
oS, w zwi4zku
z prowadzonvm postgpowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 6 grudnia 2076 r., uzu iany w dniach
23 i 29 grudnia 2016 r., zloIony przezPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzib4 w Warszawie,
towane ptzez
Pana Daniela Marandg z Zespolu Doradc6w Gospodarczych ,,TOR" Sp. z o.o., w sprawie
ia decyzji
o Srodowiskov*rych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65, na
inku Chorz6w
Batory - Tarnowskie G6ry - Karsznice - Inowroclaw - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek reali
yjny - granica
wojew6dztwa lfidzkie / wielkopolskie - km 370,310 (wojew6dztwo kujawsko - pomorskie)", reali
w terenie

zamknigtym kolejowym,

w

obszarze

i

zakresie okre5lonym

w

zalqcznikach gra

dot4czonych

do wniosku.

Zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mogqzapozna( sig z treSci4 pc
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy WZry ul. Dworcowej 81, 85 009 B
5 1 I (V pigtro), w godzinach 8oo- 1 5oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tabli
w gminach: D4bie, Olsz6wka, Grzegorzew, Kolo, Babiak, Wierzbinek, Piotrk6w Kujawski, Radzie
Inowroclaw gmina, Inowroclaw miasto, PakoSi, Ztotniki Kujawskie, Nowa WieS Wielka, Biale B
Osielsko i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji
w Bydgoszczy, a takZe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie In
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodme

z art. 49 ustawy Kpu, zawiadomienie stron uwaha siQ za

14 dni od dnia publicznego ogloszenra.
R6wnoczeSnie informujg, 2e ze wzglpdu na skomplikowany charakter sprawy,
ww. Kodeksu postgpowania administracyjnego, nie jest mozliwe.

dokona

jej zalatwienie

Zawiadamiam ponadto o wyznaczeniu nowego terminu zaLatwienia sprawy do dnia 9 czerwca
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