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OBWIESZCZEN]IE
o wszczgciu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowislkowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgor;zczy, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), zwanej dalej
w skr6cie ustawqKpa orazart' 73 ust. 1 i74 ust.3 ustawy z dnia 3 puldziemika2O08 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie' udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. 22077 r.,po2.1405 j.t.),

o wszczpciu postspowania administracyjn"ro, ffi:lr]ffi 22hpca2017 r.(wpryw: 9 sierpnia 2017 r.),
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibq w warszawie, w imieniu kt6rych wystppuje pelnomocnik
- Pani Ewa Makosz Dyrektor Biura ochrony Srodowiska, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruri Wschodni -
chelmla", realizowanego w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznikach
gtafrcznych dolqczonych do wniosku. Dodatkowo informujp o wyst4pieniu z prosb4 o opinip, co do potrzeby
przeptowad,zenia oceny oddzialywania przedsipwzigcia na Srodowisko do Paristwowego powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu.

zgodnie z art. 70 $ I ustawy Kpa, strony postEpowania mogq zapoznad sip z aktami sprawyw siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej gl,
85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l I (V piptro), w godzinach goo_15*.

Ponadto informujg, i2 zgodnie z art. 4l ustawy Kpa w toku postgpowania administracyjnego strony
oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomii organ administracji publicznej o kazdej
zmianie swojego adresu' W razie zaniedbania tego obowi4zku dorgczenie pisma pod dotychczasor.lym adresem
ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri w Gminie
Miasto Toruf oraz w Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszczy , a takze na stronie intemetowej -
www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowist<a
w Bydgoszczy.

Wskazuje dzief publiczneeo oeloszenia: l8 sierpnia 20171
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