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Zawieszono na tablicy ogloszerl

(pieczg6 jednostki)

dnia 2A16r.

woo.42 r 0.29.20 1 5.ADS.20 Bydgoszcz,

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

3 pa1dziemika 2008 r. o udostgpnianiu inforuiacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. IJ. z 2a1,6 r., poz. 3153 ze

i 98 $ I ustawy z dtia 14 czetwaa 1960 r. Kodeks postppowania administracyjnego (Dz. IJ. z 201

dalej ustaw4Kpa,

zawiadamia,

Ze w dniu l0 pazdlziernika 2A16 r., firma Baltic.Energies Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibq w

Pan Sebastian Guentzel, wsp6lnik sp6lki ECO-EXPERT sebastian Guentzel i \-ukasz

w szczecinie, zloirylawniosek o zawieszenie postgpowania w sprawie wydania decyzji o

dla przedsiEwzigcia pn.: ,,Planowana Farma Wiatrowa tr owinek wraz z inf
elektroenergetycznzp(GPZ)", realizowanego czpsciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w

w zalqcznikach grafi,cznych dol4czonych do wniosku.

W zwiqpku z powyzszym informujq, iz w terminie '7 dni od dnia

zgodnie z art. l0 $ I ustawy Kp4 strony postppowania rfiog; zapoznac sig z

w tej sprawie (rirwnieZ zloLy1, sprzeciw), w siedzibie Regionalnej Dyrekcji

ptzy uL. Dworcow<j 81, pok6j numer 511, w godzinach 8oo-15*, w terminie 7

w dniach pracy RD)S.

dorpczenia

treSci4 wni

Ochrony

R6wnoczr:5nie, na podstawie art. 36 ustawy Kpa zawiadamiam strony postqpowania, 2e

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsipwzigcia, nie m6gl by6

terminie. Ze wzglpdu na jego skomplikowany charakter i trwaj4aq analizq

zalatwienie sprawy w trybie art. 35 ustawy Kp4 nie jest moZliwe.

Zawiadaniam ponadto o wyznaczeniu nowego terminu zalalwienia sprawy na dzie{t 25 |

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w

a takje na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w biuletynie informacji pub

Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kp4 zawiadomienie stron postppowaniauwuZa sip za

od dnia publicznegcr ogloszenia.

Z itp. R

Ochrony
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dnia 2016r.
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