
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ŚG-Y.7430.18.2020

Toruń, 23.06.2020 r.

Działając zgodnie z:
o art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
» art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jedn. Dz. U.

z 2019 r., poz. 868)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowa 
S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika - Jana Szczęsnego. Postępowanie dotyczy 
wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt: "Projekt robót geologicznych dla określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia odcinka linii kolejowej 
LK207 w km: 1200 do 18897 w ramach projektu pn. "rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na 
odcinku Toruń Wschodni Chełmża [pow. gr. Toruń ipow. toruński]”.

We wniosku o zatwierdzenie przedmiotowego opracowania zamieszczono wykaz ponad 20 właścicieli, 
na których terenie mają być wykonywane roboty geologiczne. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron przekracza 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych 
czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych 
urzędów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz przesłane do obwieszczenia wg rozdzielnika. Po 14 dniach od wywieszenia 
zawiadomienia proszę o zwrot na e-mail (m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl) skanu wywieszonego 
zawiadomienia z datą zawieszenia i zdjęcia obwieszczenia z tablicy ogłoszeń.

Strony zainteresowane (właściciele działek na których projektowane są roboty geologiczne 
wg mapy opublikowanej pod adresem: https://bit.ly/2YOoGjB i dołączonego wykazu) mogą w terminie 
7 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać swoje 
uwagi. Możliwość składania wniosków i akta sprawy znajdują w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro ds. Geologii (ul. Targowa 13/15, Toruń) w 
pok. 112 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14). Sprawę prowadzi Marek Kachnic, tel. 728 98 98 
56, m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl.
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Wykaz działek na których planowane są roboty geologiczne do pisma znak ŚG-V. 7430.18.2020
Zob. mapa online: https://bit.ly/2YOoGiB
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30/21

Chełmża
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Gmina Łysomice

38
Zęgwirt

37/1

180 Kuczwaly

16

Ostaszewo

25/5

40/87

22/4

40/88

36/9

17/18

25/3

25/4

26/1

283/11

Łysomice

32

283/4

283/2

164

166

124/3

125/13

108/2

146

3138/4

147/2

147/1

145/1

nr 
działki

obręb

3

0040

m. Toruń
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru https://epuap.gov.pl/warehousc/feDocContent7id” I 164695 lO&t...

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP44155334

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Łysomice
Identyfikator adresata: w32wxn0s7e
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU 
Identyfikator nadawcy: 36t9v8thbz
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2020-06-23T10:16:40.16
Data wytworzenia poświadczenia: 2020-06-23T10:16:40.16
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK63572929

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 63572929

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym 
dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania 
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-193e840830075b69db67ff1cdd717452 :
referencja ID-e7bd62a82f45ff1fc9685e11a43a2f71 : Wszcz_post%C4%99p_LK207.pdf
referencja : #xades-id-1b081c4602c3bd4f560bff946829cb89
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