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OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

art. 10 i 49 ustawy zdnia l4czerwca 1950 r. Kodeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz. tJ.

z20|6 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie Kpa, araz afi..74 ust. 3 ustawy z dnia3 pa2dziemika

2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefrstwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U" z 2015 r ., paz. 353 ze zm.),

zawiadamia strony postppowania,

o ponownym rvyst4pieniu do Pafrstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, o

uzgodnienie realizaeji inwestycji, w rarnach wniesionego wniosku Polskich Sieci

Elektroenergetycznych Sp6&ka Akcyjna, w imieniu kt6rych wystgpuje Pan N4arek Rakoczy - PILLE,

EIBUD S.A. z siedzib4w Krakowie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsiewziqcia pn.: ,, Budowa linii 400 kV .Iasiniec - Grudziqdz Wpgrowo

w wojew6dztwie kujawsko pornorskim", realizowanego w abszarze i zakresie okreSlony

w materialach kartograficznych zalqczanych do wniosku.

Strony postppowania mog4 zapoznad siq z aktarni sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszc zy przy ul. Dworcowej 8 tr, 85 - 009 tsydg oszez, numer pokoju 5 1 I

(V piptro), w godzinach 8oo-15oo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadon'loSci na tablicach ogtoszef

wurzqdach gmin: Miasto Bydgoszcz, Osielsko, D4browa Chetmiriska, Zlawiei Wielka, Unistaw,

Kijewo Kr6lewski, Fapowo tsiskupie, Lisewb, Pluznica, Grudziqdz, Miasto Grudzi4dz i Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Byd.goszczy,, a takie na stronie internetowej

www.bydgoszcz.ndos.gov.pl - w Biuleffnie Informaeji Fublicznej Regionalnej Dyrekc.ji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia20l6r.
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