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Zavtieszono na tablicy ogloszefr
(pieczg6 jednostki)

dnia

2017 r.

Bydgoszcz, &ria 17 marca2017 r.

w oo.4202.1.20 16.ADS.40
OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie:

-

afi.74 ust.3 ustawy z dnia3 pafidziernika 2008 r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefstwa

w

ochronie Srodowiska oraz

o

ocenach oddzialywania

na

Srodowisko

(Dz. tJ. 22016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie uouio5 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960

r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz.23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4

Kpa, zaw iadamia strony postgpowania;
art. 38 i 85 ust, 3 uouioS, zawiadamia spoleczefistwo,

w dniu 77 marca 2017 r., na wniosek z dnia 15 marca 2016 r., znak: O-IF/PP1782512016, Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Sp6lka Akcyjna z siedzibq w miejscowoSci Konstancin - Jeziorna, w imieniu kt6rej
ze

wystqpuje Pelnomocnik - Pan Przemyslaw Puchta

-

ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibq w Gutkowie,

zostala rvydana decyzjanr 912017, znak: WOO.4202.1.2016.ADS.38,

o

Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla wariantu rcalizacyjnego przedsigwziqcia pn.: ,,Budowa dwutorowej napowietrznej
400 kV relacji Jasiniec

-

i

elektroenergetycznej

P4tn6w oraz budowa rozdzielni 400 kV w stacji 2201110 kV Jasiniec".

JednoczeSnie informujq,

postgpowania

linii

iz w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego zawiadomienia, strony

zainteresowane spoleczefrstwo mog4 zapoznal sig

z treSci4 decyzji w siedzibie

Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 81, pok6j numer 511, w godzinach

800

- 1500,

w dniach pracy RDOS. Spoleczefistwu treSi ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostgpniane s4 zgodnie
zzasadamizawartymi w Dziale II uouioS, pt.,,Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronieo'.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Urzqdu
Miasta Bydgoszczy, Urzgdu Miasta

i

Gminy Solec Kujawski, Urzgdu Gminy Nowa WieS Wielka, Urzgdu

Gminy Zlotniki Kujawskie, Urzgdu Gminy Inowroclaw, UrzEdu Miejskiego w PakoSci, Urzgdu Miasta i Gminy
Janikowo, Urzgdu Miejskiego

Miasta

i

w

Strzelnie, Urzpdu Gminy Jeziora Wielkie, Urzgdu Gminy Skulsk, UrzEdu

Gminy Slesin, Urzgdu Gminy Kazimierz Biskupi, Urzgdu Miasta Konina, a takle na stronie

internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie

z

art. 49

ustawy

Kpa, zawiadomienie stron uwa2a sig za dokonane po

uptywie

14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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