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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą Kpa oraz art. 73 ust. 1
i 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś,

zawiadamia strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28 października 2021 r., znak: POM3-ILF-POL-P-OC-0758, 
uzupełniony w dniu 5 listopada 2021 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,
z upoważnienia którego działa Pełnomocnik Pani Małgorzata Twardowska z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 
MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym
w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku. 

Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań do Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się 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, 
po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia  akt (tel. 52-50-65-666
wew. 6044).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego 
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brześciu 
Kujawskim, Urzędu Gminy Lubanie, Urzędu Gminy Waganiec, Urzędu Gminy Raciążek, Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, 
Urzędu Miasta Ciechocinek, Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, Urzędu Gminy Lubicz, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Gminy 
Łysomice, Urzędu Gminy Chełmża, Urzędu Gminy Lisewo, Urzędu Gminy Płużnica, Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 
Urzędu Gminy Grudziądz, Urzędu Miasta Grudziądza, Urzędu Gminy Gruta, Urzędu Gminy Rogóźno, Urzędzie Gminy Gardeja
oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i 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.
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Art. 10 § 1 ustawy Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań.
Art. 41 § 1 ustawy Kpa W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  
administracji  publicznej  o każdej zmianie swojego adresu.
Art. 49 § 1 ustawy Kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 
przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego 
organu administracji publicznej. 
Art. 49 § 2 ustawy Kpa Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 

http://www.bydgoszcz.rdos.gov.pl/


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 73 ust. 1 uouioś postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek 
podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Art. 74 ust. 3 uouioś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje 
się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r., poz. 730, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, spełniając 
obowiązek informacyjny, informuje, co następuje.

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzenie 
RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 506 56 66 fax: 52 506 56 67, e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl 
Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podane są na stronie 
internetowej RDOŚ: www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy następuje za pomocą adresu 
e-mail: iod.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 
rozporządzenia RODO. 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia 
sprawy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki budżetowe, jednostki samorządowe i rządowe, jedynie w przypadkach gdy 
ich przekazanie będzie niezbędne na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podmiotom 
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
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