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OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Kpa,

zawiadamia

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia

27 kwietnia 2018 r., (wpływ: 30.04.2018 r.), znak: RP3454/18/000678, uzupełniony w dniu 30 maja 2018 r., 

Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, w imieniu których wystąpił Pan Jacek Nikodem 

Osiewała, reprezentujący PGNiG Gazoprojekt S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów 

pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”, realizowanego częściowo

w terenie zamkniętym kolejowym, na działkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach 

graficznych do niego dołączonych oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia o zawieszeniu 

postępowania oraz z aktami sprawy, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

przy ul. Dworcowej 81, 85 – 009 Bydgoszcz, numer pokoju 508 (V piętro), w godzinach 8ºº-15ºº.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Inowrocław, Urzędzie Miasta i Gminy Janikowo, Urzędzie Gminy w Dąbrowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Żninie, Urzędzie 

Miasta i Gminy Mogilno oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na stronie internetowej - 

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

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11 października 2018 r.
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         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
       (pieczęć jednostki)
dnia                                   2018 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej:


		2018-10-10T09:34:30+0000
	Maria Cecylia Dombrowicz




