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OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiskb w Bydgoszczy, dzialqqc na podstawie afi. J4 ust.

i ust' 6 ustawy z dnia 3 paldziemika

2008 r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku

i jego

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywaniana Srodowisko (Dz. U.

3,

art.

j5 ust. I pkt 1 lit.

o

ochronie, udziale spoleczeristwa

z20ll r.,poz. 1405 j.t.),
zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania adrrinistracyjnego (Dz. rJ.22017 r.,poz. 1257 j.t.),

a

takze afi,.49 i9g g 1 ustawy

zawiadamia

o wptywie wniosku firmy FX Energy Poland Sp. z o.o., z siedzib4 w Warszawie, kt6rq reprezentuje prezes Zanqdu- pan
Wieslaw
Prugar i Wiceprezes Zarzqdu - Pan Wieslaw Strek, w sprawie zawieszenia postgpowania administracfnego
dotyczqcego wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiEwzigcia polegaj4cego na budowie gazocirya
wysokiego
ciSnienia DN300 / DN400 relacji Kpsowo
Chelmza,
o
dtugoSci
do
okolo
100
km,
realizowanego
czpsciowo w terenie zamknigtym
kolejowym, w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznikach grafi,cznych doi4czonych do wniosku.
Zgodnie z art. 98 $ 1 Kodeksu postppowania administracyjnego, organ administracyjn y trrci.e zawiesii postgpowanie, je2eli
wystqpi o to strona, na rzeaz kt6rej postqpowanie zostalo wszczgte, a nie sprzeciwiaj4 sig temu inne strony oraz nie zagra2a
to interesowi spolecznemu.

W zwi4zku z powylszym informujE, ze strony postQpowania mog4 z apoztat sig z treSci4 niniejszego wniosku oraz wyrazj(

sw6j sprzeciw
przy

u1'.

w

stosunku

do tego wniosku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy,

Dworcowej 81, pok6j numer 508 (V piptro), w godzinach 8*-15oo, w dniach pracy RDOS, w tenninie 7 dni od dnia

zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri w Gminie Kpsowo, Tuchola,
Gostycyn, Cekcyn, Lubiewo, Swiekatowo, Lniano, Bukowiec, Swiecie, Miasta Chehnno, Grriny Chelmno, Stolno, papowo
Biskupie, Gminy Chelmza oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w

Bydgoszczy,

a

tap:2e

na stronie internetowej -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie

z

art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaza sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego

ogloszenia.
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