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dnia 2016 r.
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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatzjqc na podstawie art. 74

ust. 3 ustawy zdnia3 paldziemika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,

poz.'.353 ze zm.) oraz art. l0 i 49 ustawy.z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z2016r.,pol.23 zezrn.),zwanej dalej ustawqKp4
zawiadamia

strony postqpowania, o ponownym wystqpieniu do Kujawsko - Pomorskiego Paflstwowego Wojew6dzkiego

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego

w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, o uzgodnienierealizacji inwestycji,

w ramach wniesionego wniosku z dnia 15 marca 2016 r., znak: O-IF/PP1782512016, przez Polskie Sieci

Elektroenergetyczne Sp6lka Akcyjna z siedzibq w miejscowoSci Konstancin - Jeziorna, w imieniu kt6rej

wystqpuje Pan Przemystaw Puchta - ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzib4 w Gutkowie, w zwiqzku

z przekazaniem przez Inwestora ujednoliconej wersji raporlu o oddzialywaniu na Srodowisko, dotycz4cego

przedsipwziqcia pn.: ,,Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec -
P4tn6w oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220lll0 kV Jasiniec",rcalizowanego w obszarze i zakresie

okreSlonymwzalqcznikachgraficznycbdolqczonychddwniosku.
W zwi4zku z powyaszym, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie

z art. l0 g 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznat siq z treSci4 ujednoliconej wersji rapofiu

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, pok. 511,

w godzinach 800 - 1500, po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52 5A-65-566

wew.6044, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczrej wiadomoSci w spos6b zwyczajowo przyiQIy,

a takae na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

www.bydgoszcz,rdos. gov.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postQpowania uwaza siq za dokonane

po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
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