
OBWiESZCZIINIE
o za$ ieszeniu postQpowania

Regionalny Dyrcktor Ochionl, Slocloiviska rv l)1,rlgoszczy. d;rialai4c na podstawie ar1. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 pa1dz.iernika 200{l r. o udostppuianiir inlbrmac.ii o Srodorvisku i .lcgo oclrronie. udziale spoleczefistwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddzialy..v6nia na jrodovvisko (Dz. lJ. z. ?-A16 r.. poz. 353 ze z.m.) oraz art. l0 {i I i 49 ustawy

zdnial4 czelwca l9(-.0 r. Kodeks postQpo\.vania administrao'jnego (l)2. \.1.'z2Al7 r.,poz-. 1257 zenn.), zwanej dale.i ustaw4

Kpa, 
zar+ iadamia

o zawieszciiiu por;tpp.:,r,u'a.nia lv sprar.ir: r,vydania clect,z.ti o lrodoi'isl:or.v)rch uwalunkowaniach, na wniosek z dnia6 grudnia

2016 r'., r-rzupelniany rv dniach 23 i 29 grudnia 201(r r"" ;rlo;iron1, plz;z PKP Polskie Linie Kolejorve S.A. z siedzib4

w Warszar,vie. repfezcntowane przcz Pana Daniela llaranclp z Zespolu l)oladc6w Gospodarczych .,TOR" Sp. z o.o.,

w sprawie n,ydania dccyz-.ji o Srodolviskora,ych urvarunhoi^raniach clla prz-edsipwzipcia pn.: ."Prace na linii kole.iowe.i C-E 65,

na odcinku Bydgoszcz - Tczctv". realizorvane-eo u, telenie zamkniQtym kole.lowym, \.v obszarze i zakresie okreSlonym

w za{4cznikach graficznych dol4czonl'ch do lvniosku. do czasu plzedloZenia przez Wnioskodawcp raportu o odcizialywaniu

na irodorr isko.
' 

,41todnie 7- atL. l0 $ I ustaivl. l.,pa. strony postqpol\'ania nrogq z,apoznai sip z tre$ciq postanowienia o zawieszeniu

postQpov,ania olaz;r akiami spla\v\J. w sieclzibi": Regionalnc.j Dyrekc.ii Ochrony Srodorviska w Bydgoszczry

przy u1. Dr,i,or'cou'-e1 8 i , 8i - 009 B1'rtgoszcz. nunrer poir.qlri 5 I i (\'/ piQtfo), r,v goclzinach Bno- I 5oo.

lrliniejsze oblvieszczcnie zosiaie podane do publicznci wiadoinoSci na tablicach ogloszei w gminach: Osielsko,

Dobrcz. I)ruszcz. [Jukowiec. Swicci.-. .lez.cwo. Warlribic. FJoive. Singtorvo Graniczne. Gnierv, Morzeszczyn. Pelplin,

Subkowlr. 'fczcrv finrina i Tczerv Miasto. Rcgionalne.i |)i,rekc.ji Ochlonl'srotlowiska rv Gdarisku oraz Regionahie.i Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bl,dgoszcz-v" a takze rra stronie internetowe.i - r'vn,w.bydgoszcz.rdo:i.gov.pl - w Biuletynie Infbrmac.ji

Publiczne.j Regiona l ne.j Dyreltc.i i Och lonv S lodorvi sl<a rv Ilvcl goszozy.

,4godnie z att. 49 ustarvy Kpa. ;uarviadourienie stron postQllowania uwaza siq za dokonane po uplywie czternastu dni

od dnia publir:znego cL.lloszenta
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Zawieszono na tabl ic1' ogloszcri

(pieczqii.jednostk i)

dnia 2017 r.
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