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na tablicy ogloszeri

jednostki)

dnia

woo

2017 r

201.2.2016.AD9.12

nku Chorz6w Batory - Tarnowskie C6ry - Karsznice * Inowroclaw - Bydgoszcz - Maksyrnilianowo - odcinek

y.iny - gtanica wo.jew6dztwa l6dzkie / wielkopolskie - km 370,310 (wojew6dztwo kujawsko - pornorskie)",

reali ego w terenie zamkniQtym koleiowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych

do wn do czasu przedloZenia przez Wnioskodawcp raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

Zgodnie z art. 10 $ I ustawy l(pa, strony postppowania mog4zapozna( sip z treSci4 postanowienia o zavyieszeniu

ia oraz z aktami sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy u Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l l (V pietro), w godzinach 8*- l 5oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

z clni

Kpa,

o zaw

2016

na

reali

In

Zd-iEto

(p

dnia

Podpis

HM

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postqpowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc na podstawio art. 74 ust" 3 ustawy z clnia

iernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochlonie, udziale spoleczefistwa w ochronie

a oraz o ocenach oddzialywattia na Sr'odowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) onz:. arI. 10 $ | i 49 ustawy

l4 czerwcuL 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. tJ. 22016 r., poz.23 ze zn.), zwane.j dale.j ustaw4

zawiadamia

u postppowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosel< z dnta6 gruclnia

:, uzupelniany w dniach 23 i 29 grudnia 2016 r., zloAony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzib4

wie, reprezentowane przez Pana Daniela Marandp z Zespolu Doradc6w Gospodarczych ,,TOR" Sp. z o.o..

ie w1,danlu decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Prace na linii kolejowej C-E 65.

: D4bie, Olsz6wka, Grzegctrzew, Kolo, Babiak, Wierzbinek, Piotrk6w Kujawski, Radziej6w- Kluszu'ica,

law gmina, Inowroclaw miasto, Pal<oSi. Zlotniki Kujawskie, Nowa WieS Wielka, Biale Blota, Bydgoszcz, Osielsko

Bydgoszcz, dnia6 czerwca2017 r.

qiy:(il{itia
w E;ydgos,zciiy

i Regi i Dyrr:kcji Ochlony Srodowiska w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska rv Bydgoszczy,

a tak na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pt - w Biuletynie Informacji Publiczne.j Regionalnei Dyrekc-ji

Ochro Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postQpowania uwaZa sig za dokonane po uplywie czternastu dni

od dni publicznego ogloszenia.
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