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Zawieszono na tablicy ogloszerl
(pieczgd jednostki)

dnia 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 19 stycznia2ll7 r.

woo.42 1 0. 14.20 1 5.ADS.55

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwolania

Na podstawie art. 49 i 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 pafidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, u,dziale

spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. lJ. 22016 r.,

poz. 353 ze zm.), zawiadamiam strony postgpowania, 2e od Decyzji Nr 2812016, znak:

WOO.4210.14.2015.ADS.51, odmawiajqcej wydania zgody na realizacjE przedsigwzigcia

polegaj4cego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej ,,4,qL1rn", skladaj4cej sip maksymalnie

z 17 elektrowni wiatrowych, o lqcznej mocy zainstalowanej do 59,5 MW wraz z infrastruktur4

techniczn4 niezbqdn4 do prawidlowego funkcjonowania, zostalo wniesione odwolanie,

do Generalnego Dyrektbra Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Odwolanie wrazz aktami sprawy zostatro przeslane do rczpoznaniaprzez organ II instancji -
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy Kp4 strony postgpowania mogqzapozna6 sig ztreilciqodwolania

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczry przy ul. Dworcowej 81, pok6j

numer 511 (V pigtro), w godzinach 8oo-15oo, w dniagh pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci na tablicach ogloszeri

w urzgdach gmina: Kijewo Kr6lewskie, Papowg Biskupie, Unislaw oraz Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Zdjgto z tablicy ogloszefi

(pieczg6 jednostki),

dnia 2017 r.
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Zawiesid na okres 14 dni
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