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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 2016 r.,
póz. 353 j.t.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., póz. 23 j.t.), zwanej dalej ustawą Kpa,

zawiadamia
strony postępowania, że w dniu 24 czerwca 2016 r., w ramach wniesionego wniosku z dnia 15 marca 2016 r.,
znak: O-IF/PP/7825/2016, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości
Konstancin - Jeziorna, w imieniu której występuje Pan Przemysław Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A.
z siedzibą w Gutkowie, wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko, dotyczący przedsięwzięcia
pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec -- Pątnów
oraz budowa rozdzielni 400 W w stacji 220/110 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie określonym
w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Ponadto informuję o wystąpieniu do Kujawsko -- Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o uzgodnienie realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie
z art. l O § l ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią raportu w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok. 511, w godzinach 8°° - 15 , po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-666 wew. 6044, w dniach pracy RDOŚ.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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