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Podpis osoby odpowiedzialnej

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialajqc na podstawie art. 74

ust. 3 ustawy z dnia3 paldziernika 2008 r. o udostQpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.) otaz art. l0 i 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U . z 201 6 r,, poz, 23 ze zm.), zwanej dalej ustaw4 Kpa,

zawiadamia
strony postQpowania, o ponownym wyst4pieniu do Kujawsko Pomorskiego Pafstwowego Wojew6clzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

w Gdafisku, o uzgodnienie realizacji inwestycji, w ramach wniesionego wniosku z dnia 13 lipca 2016 r., znak:

TLL/3247116 ('wplyw: 14.07.2016 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych Sp6lka Akcyjna z siedzibq
w miejscowoSci Konstancin - Jeziorna, w imieniu kt6rej wystqpuje Pani Monika Szymczuk z SAG Elbud

Gdarisk S.A. z siedzib4 w Gdafsku, w zwiqzku z przekazaniem przez Inwestora aneks6w do raportu

o oddzialywaniu na Srodowisko, dotycz4cego przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa napowietrznej dwutorowej linii
400 kV Grudzitydz - Pelplin - Gdafsk PrzyjaLfi, na odcinku Grudziqdz - Pelplin", realizowanego w obszarze

i zakresie okreSlonym w zalqcznikach grafrcznych dol4czonych do wniosku.

Zgodnie z art. 70 $ 1 ustawy Kpa, strony postqpowania mogE zapoznai sig z aktami sprawy

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009

Bydgoszcz, nurner pokoju 5 1 1 (V pigtro), w godzinach 8oo-1 5*.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef: Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdafsku, Urzgdu Miejskiego w Grud;zi4dzu, Urzgdu Gminy Grudztqdz,

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

Urzgdu Gminy Morzeszczyn Urzgdu Miasta i Gminy Pelplin, Urzgdu Miasta i Gminy Gniew oraz Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a takhe na stronie internetowej - www.bydgoszcz.rdos,gov.pl
- w Biuletynie Iuformacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w B

Zgodnie z:. art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postepowaniir

po uplywie cztemastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Bydgoszcz, dnia25 kwietnia 2011 r.
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