
Warszawa. dnia 2V.4L. 2016 t.

GBNBnaTNY DYREKToR
ocHnoxy SnoDowrsKA

n ooS -nSt.+ 202.r2.201 6.mc.9

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie 
^rt. 

36 otzz 49 ustawy z dnta 74 czerwca 7960 t. Kodek: postgpowania

admini$raryjnego p2.U.2016.23),w z:irqzku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidzierntka 2008 r. o

udostg,pnianiu informaii o irodowisku i jego ochronie, ud{ale spolecTgistwa w ochronie irodowiska zra< 0 ocenach

oddrya{twania na irodowisko pz.l}.2016.353 ze " .), dalej ustawa OOS, zatiradamiam strony

postgpowania,

2e odwolania od decyzji Regionalnego Dytektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia

29.07.2016 t. CX/OO.4202.1.2014.K5.118) okre6laj4cej Srodowiskowe uwarunkowania ysalizvgji

przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa /inii 400 kV BldgosryqZachdd - Pila Krrywind', nle mogtry by(. rozpatzone

w ustawowym teminie. Pnyczyn4 zw\ol<r jest skomplikov/any charakter sprawy.

Zawiadamiam r6wriez o wyznaczeritr nowego terminu zalattitenia sprawy rLa dzie6

31,.03.201,7 r.

Wywieszono w dniach:

Pieczg(. urzgdu:

Otrzvmuia:

1.. pelnomocnik Polskich Sieci Elektoenergetycznych S.A. - Waldemar lTigckowski, Z!fSE Rzesz6w Sp. z o.o., ul.
Przemyslowa 1, 35-105 Rzesz5w,

2. strony post€powania na podstawie art. 49 kpa, poprzez publiczne obwieszczenie w nastEpuj4cych urzgdach Unqd
Gm. Biale Blotz,Urzqd Gr:l'. Kaczory,Unqd Miasta i Gm. Mrocza,Utzqd Gm. Sicienko,rJrzqd Masta i Gm.
!7ysoka, Urz4d Gm. Bialo6liwie, Urz4d Gm. Masteczko Ktajefskie,.UrzqdMizsta i Gm. Naklo n. Noteci4 Urz4d
Gm. Sadki, Utzqd lnftasta lfyzysk, Regionalna Dpekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalna Dytekcja
Ochrony Stodowiska w Bydgoszczy, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

Art. 74 ust. 3 ustawy OOS . Jeir.el:. liczba stron postgpov/ania o wydanie decyzji o drodowiskowych uwarunkowa riach przekracza 20,
stosuje sig ptzepts art.49 Kodeksu postEpowania administracyjnego.
fut. 49 kpa Strony mog4 byi zawtadamiane o decyzjach i innych czynnoiciach organ6w administacji pubJicznei pnez obwieszczenie
lub w inny z:wyczajowo ptzylety w danej miejscowo6ci spos6b publicznego oglaszania, jeiteL, pvepis szczeg6lny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bqdt doryczente a:waLa sig za dokonane po uplpvie cztemasftr dni od dnia publicznego ogloszenia.
Art. 36 kpa O ka2dym ptzypadku tiezatrawrenia sprawy w terminie okre6lonym w art. 35 lub w przepisach szczeg6lnych organ
administracii publicznej iest obowi4zany zawadomt( strony, podaj4c ptzyczyny zwloki i wskazuj4c nowy termin zaN.at:wtenia sprawy.




