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OBWIESZCZENIE

o mozliwosci wypowiedzenia siQ co do zebranych dowod6w
i material6w oraz zgloszonych z4daniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 10 $ 1 i 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa,
zawiadamia stronY

o zebraniu wszystkich dowod6w w sprawie, na wniosek z dnia 15 marca 2016 r., znak: O'lFlPPl7825l20l6,

zlo1ony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Sp6lka Akcyjna z siedzibq w miejscowoSci Konstancin -

Jeziorna,w imieniu kt6rej wystgpuje Pelnomocnik - Pan Przemyslaw Puchta zELTEL Networks Energetyka S.A.

z siedzibqw Gutkowie, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsipwzigcia pn.: ,,Budowa

dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - P4tn6w oraz budowa tozdzielni

400 kV w stacji 220lll0 kV Jasiniec", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalryznikach

gr afrczny ch dolqczonych do wnio sku.

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapozna6 sig z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ptzy ul. Dworcowej 81,

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5il (V piEtro), w godzinach 8oo-159o'

Decyzjao Srodowiskorvych uwarunkowaniach bEdzie mogla zostai wyddna nie wczesniej niz po uptywie

7 dni od zakonczenia 14 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie

Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony .Srodowiska w Bydgoszczy orcz wywieszenia tego

obwieszczenia na tablicach ogloszef organ6w administracji. l
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo$ci ha tablicach oglosze{ w gminach:

Bydgoszcz, Solec Kujawski, Nowa WieS Wielka, Ztotniki Kujawskie, Inowroclaw, Pako6d, Janikowo, Strzelno,

Jeziora Wielkie, Skulsk, Slesin, Kazimierz Biskupi, Konin i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej '
www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji erlblicznej negional'nej byrekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy
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