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OBWIESZCZENIE
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 2021 r., poz. 247 ze zm.)
oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 735 ze zm), zwanej dalej ustawą Kpa,

zawiadamia 
o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek FX Energy Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
którą reprezentuje Prezes Zarządu – Pan Wiesław Prugar i Wiceprezes Zarządu – Pan Wiesław Strąk, w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN300 / DN400 relacji Kęsowo – Chełmża, o długości do około 100 km, realizowanego
w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych.

Strony na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa, mogą zapoznać się z dokumentacją niniejszego 
przedsięwzięcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Dworcowej 81 w Bydgoszczy, 
pokój 508, w godzinach 800-1500, w dniach pracy RDOŚ oraz w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie z powodu nieprzedłożenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ustawowym terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, 
zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści 
obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organów administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
w Gminie Kęsowo, Tuchola, Gostycyn, Cekcyn, Lubiewo, Świekatowo, Lniano, Bukowiec, Świecie, Miasta 
Chełmno, Gminy Chełmno, Stolno, Papowo Biskupie, Gminy Chełmża oraz 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: 22 listopada 2021 r.

Z up. Regionalnego Dyrektora
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Karina Ścieszyńska
Naczelnik Wydziału

/-podpisano elektronicznie/
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Podpis osoby odpowiedzialnej

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. 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. 
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. 74 ust. 3 uouioś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się 
przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. 
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