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OBWIESZCZENIE

o udziale spoleczefstwa w podejmowaniu decyzji

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dziatajqc na podstavrie art. 33 ust. l,
w zwiqzku z art. "/9 ust. I ustawy z, dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu infornLacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o oce,nach oddzialywarria na Srodowisko

(Dz. U. 22016 r.,poz.353 ze zm.),

zawiadamia.

2e wplynS wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Sp6lka Ak,cyjna z siedzibiy w miejscowoSci

Konstancin - Ieziorna, w imieniu kt6rej wystgpuje Pani Monika Szymczuk z SAG Elbud Gdarisk S.A. z siedzibq

w Gdaflsku, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniac;h dla przedsigwziqcia pn.: ,,Budowa

napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziqdz - Pelplin - Gdafsk Przyja1h, na od,cinku Grudziqdz -

Pelplin", realizowanego w obszarze i zakresie okreSlonym w zalqcznikach graficznych dol4czr:nych do wniosku.

Maj4c na uwadze, ze planowane przedsiqwzigcie zalicza sig do kategorii przedsigwziEd mog4cych

znaczqco oddzialywa( na Srodowisko, przyst4piono do przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Organem wla6ciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy.

JednoczeSnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacj4

sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektroniczrnej i ustnej, w termirrie od 24 kwietnia

do 24 maja 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

przy ul. Dworcowej 8 1, pok6j numer 5 1 l, w godzinach 8oo- I 5oo, w dniach pracy RDOS.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadornoSci na tablicach ogl,cszef: Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdafsku, UrzEdu Miejskiego w Grudzi4dzu, Urzgdu rGminy Grudziqdz,

Urzgdu Gminy Gruta, Urzgdu Gminy Rog6Zno, Urzgdu Gminy Nowe, Urzgdu Gminy Smgtowo Graniczne,

Urzgdu Gminy Morzeszczyn, Urzgdu Miasta i Gminy Pelplin, Urzpdu Miasta i Gminy Gnierv oraz Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takLe na stronie infernelowej - www.byclgoszcz.rdos.gov.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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