
Zav,tieszono na tablicy ogloszeh
(pieczg6 jednostki)

dnia 2016 r.

i.e5'jti -

Zawiesi( na okres 14 dni

5RSilfi\lJISKA $d BYtr$$IT{ZY

Bydgoszcz, aniu f$ rrtoptaada 20 | 6 r.

hf
ffi*dAs
zorr!S9o*rny :t30xn

e-Eq
fu$ A
ft&/ HFd;{{'}rd&! fd& myffi frK{"}& ffi {ff ffiffi ffiyN .g T1LV SV 4'NbIlJ

-,t7x

w oo.4202.2.20 I 6. KS.20

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dy1e1q1or Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstawie: '

- art. 74 ust.3 ustawy z dnia3 pa?dziernika 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

tdziale spoleczefstwa w ochronie Srodowisha oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 353 ze zrn.), dalej zwanqustawe aai otaz art. 49 ustawy z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks'postEpowania

administracyjnego (Dz. tJ. 22016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej ustawq Kpa, a takhe zgotdnie z art. 25 usl' 2

ustawy z dnia 24 lipaa 2015 r. o prirygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w ,zakresie sieci

przesylowych (Dz. U. 22Q16 r.,paz. 1812), zawiadamia strony postgpowania;

- afi.38 i 85 ust. 3 ustawy ooS, zawiadamia spoleczefstwo,

ze w dniu 14 listopada 2016 r., na wniosek z dnia 6 kwietnia 2016 r., znak: TZ216012016182lAH705 (uzupelniony:

26.04.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetyaznych Sp6lka Akcyjna z siedzibq w miejscowo6ci Konstancin -

Jeziorna, w imieniu kt6rej wystqpuje Pan Marek Mazur - ELBUD Katowice Sp. z o.o., zostala wydana decyzja

Nr 2512016, znak: WAO.4202.2.2016.KS.18, o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiEwzigcia

pn.: ,,Rozbudorna Stacji Elektroenergetycznej 22}1fi0 kV BydgoszczZach\dwrazz iikwidacjqkolizji istniejqcej_

linii 220 kY", realizowanego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacii

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych, w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach

gr afrczny cb dol4czonych do wniosku.

Strony postppowania, a takae zainteresowane spoleczefistwo mog4 zapazna(, siq z treSci4 decyzji w siedzibie

Regionalnej Dyrekcji Ochroiry Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511 (V pigtro),

w godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu

52 50-65-666 wew. 6052.

JednoczeSnie informujq, i2 zgodnie z art..25 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu

i realizacji strategicznych inwestyoji w zakresie sieci przesylowych, odwolanie od decyzji wnosi sig w terminie

7 dni od dnia dorgczenia jej stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub dorgczenia zawiadon'lienia

o jej wydaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornosci w spos6b zwyczajowo przyjgty, a tak1e

na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy - www.rdos-bydgoszcz.gov.pl.

z up.
Ochrony

DyreK0ra
w-BydgoszczY

Z dj eto z tablicy ogloszeh
(pieczg6 jednostki),
dnia 2016r.
podpis osoby odpowiedzialnej

"#**,
*'g

Ocen Odd na $rodowisko

Spe{niumy rvyfit$$ffniil f;funAS * x*rrqdrumy llrx${i*ix} n{cktywnitl, fl$x{r$dfti* i pr*$rod*vrisk*wn

al. l)wcrr*w* 81, 85-009 $ydg*sxrz,3*1.; 5? 5$"$5"*$S, fnx: $? 50-S5-$${ k**r*lwin(Or*cs-lry*go*tnpl, hydg*sx*.rri*s.g*v.pl


