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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowislca w Bydgoszczy, dzialal4cna podstawie:

att.74 ust.3 ustawy zdnia3 pafudziemka2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia\rwaniana $rodowisko (lpz. U. 22016 r.,

poz, 353 ze zm.), dalej zwanqustawA ooS oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwaa 1960 r.

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz, 23 ze ,zm.), zwanej dalej ustaw4 Kpa, a takle

ustawy z dnia 20 mala 2016 r., o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.

ze zm.), zawiadamia strony postQpowania;

art. 38 i 85 ust. 3 ustawy ooS, zawiadamia spoleczeflstwo,

ze w dniu 29 listopada 2016 r., na wniosek z dnia 10 czerwaa2}ll r. Sp6lki Baltic Green VI Sp. f, o.o., z siedzib4

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

zam. w Gdaf,sku, zostala wydana decyzjaNr 2812016, znak: WOO.4.210.14.2015.ADS.51, odmalvia.j4ca wydania

zgody narcalizacjg przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej ,,N.funu, skladaj4cej

sig maksymalnie z l7 elektrowni wiatrowych, o lqcznej mocy zainstalowanej do 59,5 MW wra)12 infrastruktur4

techniczn4 niezbgdn4 do prawidlowego funkcjonowania, realizowanego w wariancie wniosfowanym przez

Inwestora, czgSciowo w terenie zamknigtynr kglejowym, w obszarze i zakresie okreSlonym w zahqcznkach

gr afrczny ch dol4czonych do wniosku

Strony postgpowani a, a taki e zainteresowpnd' sfoleczefsfwo, 
rw 

termini'e 14 dni od dnia dorqctenia niniejszego

obwieszczenia, mog4 zapoznat siQ z trescia d[cyzji w sii:dzibie Regionalnej :Dyrekcji Ochrbny Srodowiska

w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok6j numei 511 (V pigtro), rv godzinich 8ou-15oo, w Onia[n pracy RDOS,

po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu i godzthy,irod nr tekifonu 52 50j65-666 wew, 6044. i

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do'publicznej 'i,i,iaidomoSci'w'spos6b iv,ryczajowo FrrryjEty, a takie

na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ocdrony Srodowiska w nydgoszczy -- *inli".rdor-b[,dgoszcz.gov.pl.


