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za dowodem doreczenia

49 Kodeksu postqprowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.

zwiqzku z art. 75 ust. 5, art.74 ust. 3 oraz art.64 ust. 1 pkt

2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego och

Wywieszono w dniach:

Pieczqc urzgdu:

Art,]9_Kp: Strony mogq bye zawiadamiane o decyzjach i innych
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjqty w danej mi
pzepis szczeg6lny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bqd2
uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
@: W przypadku przedsigwzigcia (...),
decyzjg o Srodowiskowch uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektgr
wla6ciwoSci znajduje sig najwigksza czgS6 terenu, na kt6rym ma byi realiz
zl zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony Srodowiska.
@$: Je2eli liczba stron postgpowania o wydanie
przekracza 20, stosuje sig przepis art. 49 Kodeksu postqpowania

@Postanowienia, o kt6rych mowa w art.
opinii: regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska

GDAI'|SKU

Gdahsk, dnia .105.2017r.

O BW IESZCZE N I E

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w G u, dzialajqc na podstflwie art.

U. z 2016r. poz. 23 z<f zm.), w
ustawy z dnia 03 paZ$ziernika

ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na sko (tekst jedn. Dz. U. z2016r.
poz. 353 ze zm.), niniejszym zawiadamia, i2 w na wniosek Regibnalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy znak .4201 .1.2016.4DS.3 z dnia
05.01.2017r, o wydanie opinii w zakresie konieczno6ci oceny oddzialywania
na 6rodowisko iewerrtualnego okre6lenia zakresu raportu dla pn:

,,Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku - Tczew"

:rostalo wydane postanowienie

srodowisko, znak RDos-Gd-woo. 4240.25.2017 .Ksz-.s.

Z tre6ciq postanowienia mozna sig zapoznac w siedzi
iirodowiska w Gdah sku , ptzy ul. Chmieln el 54157 , w godzirla

um6wieniu siq np. telefonicznie.
.Na postanowienie niniejsze nie sluzy prawo zlo2enia ia. Zgodnie z art. 142 Kpa

1>ostanowienie w tym zakresie mo2na zaskar2y6 tylko w od decyzji.

Flpgionain

, udziale spoleczetistwa w

ie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
pracy urzgdu, po wcze$niejszynr

C)ch rrcny

Durluts Makowskr

organ6w administracjli publicznej

5petniomy v,'yrnogonio EMAS - zorzqdromy urzgdem eteklywnie, oszczgdnie i oifodowiskorvo

D5r;t:q1er.

spos6b publicznego oglasz:pnia, je2eli
orgczenie uwaZa siq za dqkonane po

p poza obszar jednego w<flew6dztwa
Dny Srodowiska, na kt6regp obszarzerony Srodowiska, na kt6regp obszarze

ne to przedsigwzigcie, w pofozumieniu

i o Srodowiskowych uwarurlkowaniaclri o Srodowiskowych uwarurlkowaniaclr
nego.
ust. 1 i 2, wydaje siq po zNsiggnigciu

ul, (hirrielrir' 54/Y,Ef 748 6dilf;!1, i(1i.:5f 68 -!,! fio0, fr'i: 5il] 68:i6 1t03, sr:!irc{+iri{i .pl, gdunsk.rdai,gov.pl



Przekazuje qie do wvwieszenia:

5) Gmina Dobrcz
6) Gmina Pruszcz
7) Gmina Bukowiec
8) Miasto Swiecie
9) Gmina Je2ewo
10) Gmina Warlubie
11) Miasto Nowe

,rdos.gov,pl

12
13
14
15

Gmina Smqtowo Graniczne
Miasto iGmina Gniew
Gmina Morzeszczyn
Miasto i Gmina Pelplin

16) Gmina Subkowy
17) Gmina Tczew
18) Miasto Tczew
19)ala
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