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OEWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art.74 ust.3
ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywama na Srodowisko (Dz. lJ. z 2016 r.,
poz' 353 ze zm.) oraz art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19b0 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. tJ . z 20 | 6 r., poz. 23 ze zm.).,, 

"* :ui 
dalej ustaw4 Kpa,

zawradamta

o zawieszeniu postEpowania w sprawie wydania decyzjio Srodowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek
z dnia 29 wtzeinia 2016 t. (wplyw: l0 paldziernika 2016 r.), firmy Baltic Energies sp. z o.o. Sp. K.,
z siedzibq w Warszawie, kt6rq reprezentuje Pan Sebastian Guentzel, Wsp6lnik Sp6lki ECO-EXPERT
Sebastian Guentzel i tr ukasz tr awicki Sp. J. z siedzib4w Szczecinie, dla przedsiqwzipcia pn.: ,,planowana
Farma Wiatrowa tr owinek wraz z infrastrukturQ towarzyszqc4 i stacj4 elektroenerg etycznq (GpZ)-,
realizowanego czgsciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze i zakresie okrejlonvm
w zal1cznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

w zwiqzku z powy2szym informuj q, i2 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego
zawiadomienia, zgodnie z att. 70 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania moge zapozna( sig z tresci4
postanowienia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy przy ul. Dworcowej
81' pok6j numer 511, w godzinach 8oo-15oo, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia" w dniach
pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w spos6b zwy czajowo przyjqty,
a tak?e na stronie intemetowej - www.bydgoszcz;rdos.gov.pl _ w biuletynie informacji publicznej
Regionatrnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszc4r.

zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postqpowania uwaza sie za dokonane
po uptywie cztemastu dni od dnia publicznego ogloszenia,
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