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I

6.ADS.26

OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w

Bydgoszc

ry,

dziatajqc na podstawie art. 33 ust.

l,

w zwiqzkttzart.T9 ust. l ustawy zdnia3puhdziemika20O8 r. o udostqpnianiu informacjio Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziahwania na Srodowisko
(Dz. U. 22016r.,pon.353 zezm.),
zawiadamia,
2e

w dniu 16 marca2016 r., wplyn4l wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Sp6lka Akcyjna z siedzibq

w miejscowo3ci Konstancin - Jeziorna, w imieniu kt6rej wystppuje Pan Przemyslaw puchta

-

ELTEL Networks

z siedzib4 w Gutkowie, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwziqciapn.:,,Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec
-

Energetyka S.A.
dla

Pqtn6w oraz budowa razdzielni 400
okre

S

kV w stacji

2201110

kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i

zal<resie

lonym w zalqcznikach gr afrczny ch doiqczonych do wni o sku-

Majqc na uwadze, 2e planowane przedsiqwzipcie zalicza siq do kategorii przedsiqwziqd mog4cych
znaczqco oddzialywa( na Srodowisko, przystqpiono do przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Organem wla$ciwym do wydania decyzji

w tej

sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy, a organarni opiniuj4cymi: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w poznaniu, Kujawsko

-

Pomorski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny oraz Vr/ielkopolski Paristwowy 'Wojew6dzki Inspektor
Sanitarny.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych
siq z dokumentacj4 sprawy, skladania uwag

i wniosk6w w formie pisemnej,

o

mozliwoSci

elektronicznej

zapoznania

i ustnej, w terminie

od 8 do 30 grudnia 2016 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
przy d. Dworcowej 81, pok6j numer 5ll, w godzinach 8oo-15oo, w dniach pracy RDOS, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu i godziny, pod nr telefonu 52"50-65-666 wew.6044.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej iwiadorno5ci

a

takhe

na stronie

intemetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

w

spos6b zwyczalowa przyiety,

Srodowiska

w

Bydgoszcry

www. byd goszcz.rdos. gov,pl.
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