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oBw
o ponownym wystru)ieniu do Powiatoweso

Inspektora Sani w Toruniu

14 czerwca 1960 r. Kodeks postppowania administracyj

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Byd ;zczy, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 .ii.), zwanej dalej

w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 73 ust. I i 74 ust. 3 ustawy z
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w
na Srodowisko (Dz. U. 22077 r., poz. 1405 j.t.),

zawiadamia
o ponownyfln wystqpieniu z proSb4 o gpinig, co do przeprowadzenia ocpny oddzialywania
przedsigwziEr;ia na Srodowisko do Paristwowego Powi lnspektora Sanitamego w Tforuniu, w nviqzku

PKP Polskie Linie Kolejoye S.A. z siedzib4
w Warszawie, w imieniu kt6rych wystgpr{e - Pani Ewa Makosz Dyrekfor Biura Ochrony

sfs,rpnia 2017 r.), w sprawip wydania decyzjiSrodowiska, wniosku z dnia 22 lipca 2017 r. (wptyw:
o Srodowisko,wych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia

Toruri Wscho,dni - ChelmZa", realizowanego w terenie
w zalqczniku>h graficznych dolqczonych do wniosku.

mogq zapoznaC sig z aktami sprawy
w Byd,goszczy przy ul, Dworcowej 81,

8*- I 500.

Zgo'dnie z art. l0 $ I ustawy Kpa, strony
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodr

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5ll (V pi{tro), w --- I J--.
j wiadomoSci na tablicach pgloszeri w GminieNiniejsze obwieszczenie zostaje pqdane do public

Miasto Toruri oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowi w Bydgoszczy, a takhe na stfonie internetowej -

rej Regionalnej Dyrekcji Ophrony Srodowiska
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