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Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 t.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska w Bydgoszczy, dzialaiqc na podstawie:

art. j4 tst.3 ustawy z dnia3 pa?dziemika200S r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie'

udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska ofaz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. u. 22016f.,po|.353 zezm.),zwanej dalej w skr6cie uouios ofazart' 49 ustawy zdnia14 czefwca

1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. IJ. z 2016 f ., poz' 23 ze zm'), zwanei dalej ustaw4

Kpa, zawiadamia strony postppowania;

- art.38 i 85 ust. 3 uouioS, zawiadamia spoleczefstwo'

ze w dniu 29 marca20Ij r.,na wniosek z dnia 4listopada 2015 r., znak: TPZ12847l2015lMR' Polskich Sieci

Elektroenergetycznych Sp6lka Akcyjna, w imieniu kt6rej wystEpuje Petnomocnik Pan Marek Rakoczy - PILE

ELBUD S.A, z siedzib* w Krakowie, zoslala wydana decyzia nt 1112017' znak: woo'42021'2015'Ks'48'

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu realizacyjnego przedsiqwzigcia pn.: ,,Budowa linii 400 kV

Jasiniec - GrudziqdzWqgrowo w wojew6dztwie kujawsko - pomorskim"'

Jednoczesnie informujg, strony postQpowania i zainteresowane spoleczeflstwo mog4 zapoznat sig

ztresciqdecyziiw siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony srodowiska w Bydgoszczy'pr4ry ul' Dworcowej 81'

pok6j numer 511, w godzinach 8oo - l5oo, w dniach pracy RDos' Spoleczeristwu tresi ww' decyzji oraz

dokumentacja sprawy udostgpniane s4 zgodnie z zasadami zawartymi w Dziale Il uouioS' pt' 
"UdostEpnianie

informacji o Srodowisku i jego ochronie"'

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci n{tablicach ogloszefl w urzqdach

gmin: Miasto Bydgoszcz, Osielsko, D4browa Chelmiriska, Zlawies Wielka' UnislT' Kijewo Kr6lewskie'

Papowo Biskupie, Lisewo, Plu1nica, Grudziqdz,Miasto Grudzi4dz i Regionalnej nyrekbji ochrony srodowiska

w Bydgoszc zy, a tak2e na stronie internetowej - www'bydgoszcz'rdos'gov'pl - w Biuletlsid Informacji

Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy' \
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaZa sig za dokonane po uptywie

14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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