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Zawieszono na tablicy ogloszeri
(pieczqd jednostki)

dnia 2015 r.

woo.42 1 0. 1 8.20 14.DM.48

Wvwiesid od datv wplvwu (co naimniei od 10 sierpnia) do I wrzeSnia

Bydgoszcz, dnia 30 lipca2015 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie art. 33

ust. 1, w zwiqzku z art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzia\ywania na Srodowisko (Dz. U, 22013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadarrria

2e w dniu 14 sierpnia 2014 r. wptynql wniosek z dnia 12 sierpnia 2074 r., bez sygnatury, GB Gruta

403 Sp. z o.o. z siedzibq przy ul. Wilczej 46 w Warszawie w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia pn.: ,,Budowa farmy wiatrowej Gruta

wraz z towanyszqc4 infrastrukttr{', rcalizowanego czE6ciowo na terenie zamknigtym kolejowym.

Inwestycja obejmowa6 bEdzie budowg do 6 turbin wiatrowych, o maksymalnej wysoko6ci

nie wigkszej ni|190 m i mocy do 5 MW, zlokalizowanych na terenie obrgb6w: Boguszewo (dz. nr ew.

34/l), Golpbiewko (dz. nr ew. 10/l) i Stup (dz. nr ew. 190/4, 12317, 19014, 10812) oraz podziemnych

linii elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, dr6g dojazdowych, plac6w montazowych.

Majqc nauwadze, ze planowane przedsigwzipcie zalicza sip do kategorii przedsipwzip6 mogqcych

znaczqco oddzialywac na Srodowisko, przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania

na Srodowisko. Organem wla5ciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy, zal organami bior4cymi udzial w ocenie oddzialywania na Srodowisko,

wlaSciwym do dokonania opinii i uzgodnienia sq Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny

w Bydgoszczy i Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudzi4dzu.

Jednocze5nie zawiadaniarn wszystkich zainteresowanych o mozliwoSci zapoznania

sig z dokumentacj4 sprawy, sktradania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,

w terminie od l0 sierpnia do I wrze5nia 2015 r., w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j 512,w godzinach 8oo-l5oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo przyjEty,

a takZe na stronie intemetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
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