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Zawieszono na tablicy ogloszefi
(piecze6 jednostki)

dnia 2017 r.

w oo.4202.1.20 I 5.KS.4 6

Zawiesid na okres 14 dni

tfBydgoszcz, dnia lutego 2017 t.

OBWIESZCZENIE
o mozliwoSci wypowiedzenia siq co do zebranych dowod6w

i materiaL6w oraz zgloszonych Zqdaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie

art. 10 $ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania 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 zloiony przez Polskie Sieci

Elektroenergetyczne Sp6lka Akcyjna, w imieniu kt6rych wystppuje Pan Marek R.akoczy - PILLE

E1BUD S.A. z siedzib4w Krakowie w sprawie wydania decy4i o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,, Budowa linii 400 kV Jasiniec * Grudzi4dz Wggrowo

w wojew6dztwie kujawsko - pomorskim", realizowanego w obszarue i zakresie okre6lonym

w zahqcznikachgrafrcznych dotrqczonych do wniosku. r I

Zgodnie z art. l0 $ 1 ustawy Kpa, strony postEpowania mogqzapoznad siq z aktami sprawy

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

85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l I (V pigtro), w godzinach 8* - 15oo.

Decyzjao Srodowiskowych uwarunkowaniach bgdzie mdgla zosta|wydana nie wczesniej ni2

po uplywie 7 dni od zakohczenia 14 dniowego tgrnilu podania,tre$gi obwieszczenia do publicznej

wiadomo6ci w Biuletynie Informacji Publicznej 
, 
Rggionalnej Dylekcji Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwjeszczenia na tablicach ogloszeri organ6w administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje nodpg d9 nutlicznej wiadomoSci na tablicach ogloszeri

w urzgdach gmin: Miasto Bydgoszcz, Osielsko, Dqhrowa ChelmiriskV, Z-lWi9l Wielka, Unislaw,

Kijewo Kr6lewskie, Papowo Biskupie, Lise;vo, Pluznrca, Grudziqdz, N4iasto Grudziqdz i Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w lydgoszczy:7 ? , taki,e ry stponie ,internetowej

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publiczngj Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy.
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