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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie 
^rt. 

36 oraz 49 ustawy z dnta 1.4 czerwca 1960 r. Kodeks post1powania

adninistracljnego p2.U.201.6.23), w zwi4zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paldziemtka 2008 r.

o udostgpnianiu infonnag'i o irodowisku i jego ochronie, ud4ale spolecqeristwa w ochronie irodowiska oraT o ocenach

odd.ryafiwania na irodowisko p2.U.2016.353 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawtadamtam strony

postQpov/affa,

2e odwolatria od decyzjr Regionalnego Dytektota Ochrony Srodowiska w Bydgosz czy z dria

29.07.2016 r. 0X/OO.4202.1.2014.K5.118) okrc6lajqcej 6rodowiskowe uwarunkowania teabzacji

przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa linii 400 kV BjtdgosTgqZachtid - Pila Krqewind', nie mogly by(. rozpaftzone

w ustawowym teflninie. Ptzyczyn4zwLol<tjest skomplikowany charaktet sprawy.

Zasitadamiam t6wtiez o wyznaczeriu nowego terminu za\atltetia sprawy rra dzie(

L4.04.2017 r.

:iirlni' $ic'Jowlgha

'lu'Wl.rvieszono w dniach:

Pieczg(. urzgdu:

Otn,vm:uja:

1. pelnomocnik Po.lskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - Waldemar \X/igckowski, Z!fSE Rzesz6w Sp. z o.o., ul.
Ptzemyslowa 1,, 35-105 Rzesz6w,

2. strony postepowania na podstawie att. 49 kpa, poptzez publiczne obwieszczenie w nastEpuj4cych uzgdach: Unqd
Gm. Bia.le Blota, Utzqd Grn. Kaczory, Un4d Mrasta i Gm. Mrocza, Urz4d Gm. Sicienko, Utz4d Miasta i Gm.
Wysoka, Urzqd ()tn. Bialo6liwie, Uv4d Gn'. Masteczko Krajeriskie, Urz4d Mtasta i Gm. Naklo n. Noteci4 Utz4d
Gm. Sadki, lJtz4d Mizsta Wyrzysk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w By d go szczy, Generalna Dy rckcja Ochrony Sro dowiska.

Art. 74 ust. 3 ustawy OQS. Jeiehhczba stron posteporvania o wydanie decyzlr o 6rodowiskowych uwarunkowariach przektacza 20,
stosuje sig przepis ut.49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
Art. 49 kpa Strony mog4 byt zawiadamiane o decyzjach i innych czynno6ciach organ6w administracji publicznef przez obwieszczenie
lub w inny zwyczaiowo pflyjeq w danej miejscoworici spos6b pubiicznego oglaszania, jei,el:, pnepis szczeg6lny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie b4dL dotqczene uwa|a sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Art. 36 l a O kaidym przypadku tiezalanitenia sprawy w terminie okredlonym w art. 35 lub w przepisach szczeg6lnych organ
administracii publicznej jest obowi4zany zawiadomi. strony, poda,ac pflyczyny zwloki i wskazuj4c nowy termin zalatrittenia sprawy.


