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Obwieszczenie StarosĘ Grudziądzkiego

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Napodstawieart,61 §1 i4iart.49 ustawyzdnia14częrwca 1960r.Kodekspostępowania

administracyjnego (Dz. U. zżOżI r. poz.735 z poźn. zm.) oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia9 czerwca

ż011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 202I r. poz. I4ż0 z poźn, zm.) zawiadamiam, że

dntaL] stycznia 2022 r., po tozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez MULTICONSULT POLSKA

Sp. z o.o. reprezentującego PKP polskie Linie Kolejowe S.A, zostaławydana decyzjazatwierdzająca

projekt robót geologicznych dla zadanla pt. Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.

,,Rewitalizacja linii kolejowej nr ż0'7 na odcinku Grudziądz- Granica województwa", obejmującego

określenie warunków geologiczno- inżynierskich linii kolejowej LKż07 na odcinku od km 59,219 do

km 76,675.

Roboty geologiczne realizowane mają być w granicach następujących nieruchomości:

Gmina Miasto Grudziądz

obr. 93 dz,49lż; obr. 94 dz,4913; obr. 55 dz.30lż6,54lż,54lI; obr.92 dz. 16lż,llż1; obr.91 dz. Il28,

1116,116, Il],1l70,1l9, IlI2, 1l13, Il1rI, Ilż6, |lż7, 1lż1; obr. 84 dz. 113 ,114,6, ll7,2,9lż; obr.63 dz.

11; obr. 83 dz. 3713,3]l4,37l5,37l6,37l'7,33lż,33lI,3612,3611,3lI,15, 10, 9,16lI,35,3żl1,32lż,

30, 3111, l7ll; obr. 67 dz.I713, |714, 29, 19, ż0,2I; obr. 69 dz. 15, 13lż, 16, I2lż, 18, 17lI,; obr. 79

dz.l8lż,I8l1,2I,ż3l|,2212,2żl1,20lI,żOlż,19,24;obr.74dz.ż2l1,34,35,I9ll0,18,3ż; obr. 164

dz.59;obr.73 dz.3ll5I,31l17,3żl5;obr.t63dz,42lż,42lt,66lI,6612,6613;obr.I59dz.56,3;obr.

160 dz. 5413, 5417, 5412, ż;obr. 157 dz. 25l4;obr. 155 dz. I4I, 1

Gmina Grudziądz

Obr. Wielkie Lniska dz.3717; obr. Lisie KąĘ dz.2]4,361,249,36],371

Gmina Rogóźno

Obr. Kłódka Szlachecka dz.2,8,'I17,77,ż611,ż6lż,31, 15Il1,14811; obr. Białochowo dz. I74ll,

|94l1,181,18żlI obr.Rogóźnodz.77614,239,żż0l|,17613,ż44,504,I7611,245lż,1216,19,16, 15,

14, l8, ż5, 506, 10, 4,25,41; obr. Gubiny dz. 16, 58, ż7 , ż9lż, 59,309ż14,309215, ż46, żż5, 60,224,

69,70, 5I, 5ż, 61, ż09,3l|4, ż61, ż59, ż58, ż5,/ ,256,208, ż55, ż54, ż53, żI4.



W związkl z pov,yższym informuję, ze osoby które posiadają ffiuł pfawny do w/ wym,

nieruchomości mogą zapoznaó się z treścią decyzji w siedzibie Starostwię Powiatowym w Grudziądzu,

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko obsługi naparterze

budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym

uzgodnieniu terminu- tel. 56 45 14 418.

Od decyzji słuĄ stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Toruniu za pośrednictwem StaroĘ Grudziądzkiego. Zgodnię z art, 49 § ż ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego zawiadomienlę uNaża się za dokonane po upływie czternastu dni od

dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania

od niniejszej decyzji. Z dnjęm doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzęczenill

się prawa do wniesienia odwołaniaprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i

prawomocna.


