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Zawieszono na tablicy ogloszerl
(pieczp6 jednostki)

dnia 2016r.
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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. 2.2015 r., poz. 353 ze zm.) orcz art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowaniaadministracyjnego (Dz. U. z2016r.,poz.23 zezm.),zwanej dalej ustaw4Kpa,

zawiadamia

o zebraniu wszystkich dowod6w w sprawie, na wniosek firmy Baltic Green VI Sp. z o.o.) z siedzib4

w Warszawie, kt6r4 reprezentuje Pan MariuszBudzisz, zam. w Wejherowie i Pan Kamil Gornowicz,

zam. w Gdarisku, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwziEcia polegaj4cego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej ,,N,qIyn"t", sktradaj4cej siq

maksymalnie z 17 elektrowni wiatrowych, o tqcznej mocy zainstalowanej do 59,5 MW

wraz z infrastrukturq techniczn4 niezbqdn4 do prawidlowego funkcjonowania, realizowanego

czgSciowo w terenie zamkniqtym kolejowym, w obszarze i zakresie okre$lonym w zalqcznikach

grafi cznych dolqczonych do wniosku.

Strony na podstawie art. l0 $ 1 ustawy Kp4 mog4 zapoznat sip z dokumentacj4niniejszego

przedsigwzipcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska przy ul. Dworcowej 81

w Bydgoszczy, pok6j 511, w godzinacli 800-1500, w dniach praay RDOS, po wczeSniejszym

uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 50-65-566 wew. 6044 orcz w terminie 7 dni

od daty otrzynania zawiadomienia zglosid ewentualne zastrze?enia i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podaner do publicznej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo

przyieft, a takLe na stronie internetowej - vrww.bydgoszcz.rdos.gov.pl. - w biuletynie informacji

publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postqpowania vwaLa siq za dokonane

po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
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