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OBWIESZCZENIE
o wszczQciu postQpowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszcz y, dziatajqcna podstawie art. 49 ustary z dnia
74 czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej
w skr6cie ustaw4Kpa orazaft.73 ust. 1 i74ust.3 ustawy zdnia3 patdziernika2008 r. o udostEpnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziahwania
na Srodowisko (Dz. U. 22016 r.,po2.353 ze zm.),
zawiadamia strony

o wszczEciu postgpowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 stycznia 2017 r., uzupelnionego w dniu
I lutego 2017 r,, zlo2onego przez Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
reprezentowane przez Pelnomocnika Pana Adama Jankowskiego, z Energoekspert Sp. z o.e. z siedzibq

w Katowicach, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwzigcia polegaj4cego
na budowie sieci cieplowniczej, lqczqcej miejski system cieplowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z sieciq
cieplownicz4 cieplowni Osowa G6ra, realizowanego czgsciowo w terenie zamknigtym kolejowym, w obszarze

i

zakresie okre3lonym

z

proSb4

o

w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku. Dodatkowo informujp o wystqpieniu

opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzipcia na $rodowisko

do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w

:

Zgodnie z art' l0 $ I ustawy Kpa, strony postgpowania mogq zapoznaf siE z aktami sprawy
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodqwiqka w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej g1,

w
85

Bydgoszczy.

-

009 Bydgoszcz, numer pokoju 5 I I (V piEtro), w godzinach go:-l

5oo.

Ponadto informujp, iz zgodnie z art. 4l' ustarvy Kpa w toku pbstgpowania administracyjnego strony
otazich przedstawiciele i pelnomocnicy majqobowiqzek lawiadomiC oigan admihistracji publicznej okazdej
zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiqzku dorpczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wibriomoSci na tablicach ogloszeri w gminie
Miasto Bydgoszcz oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochi"ony SiOdowiska w Bydgoszczy, a takie na stronie
intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl
Srodowiska w Bydgoszczy.

- w Biuletyhie Informpcji Publicznej Regionalnej Dyrekcji

Ochrony

Z up. Regio/alneqb DYrektora
Ochronv $ro$6wisk{w Brydgoszczy
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