
Warszawa, dnia 24.4h.2017 r.
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oooS-nSI.4 202.12.2016.rnc.20

ZAWIADOMIENIE

D zialaj+c ria p o dstawie:
- art. !9 ustawy z dnta 1.4 czetwca 1.960 r. Kodeks postgpowania administraryjnego p2.U.2076.23), dalel kpa,

w zwrqzka z at. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paLdzierntka 2008 r o adostgpnianiu infornaq/i o irodowisku i jtryr
ochronie, o ocenach odd{afiwania na .irodowisko p2.1J.2016.353 ze
zm.), da

- ar L spoteczeristwo,

ze rozbaftzenie odwolai od decyzjiRegionaLnego Dytektora OcLu:ony Srodowiska w Bydgoszczy z dtia
29.07.201,6 r. (WOO.4202.1.2014.1<S.118) okre6lajacej 6rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsipwziecia polegai+cego na budowie liruii 400 kV Bldgosqcq Zachdd - Pila Krqewina w wrJ. kujawsko-
pomorskim,

zosta\o zakoiczone wydaniem w dniu 21.04.2017 r.:
postanowfenia (oooS-D5I.4202.12.2016.mc.16) stsrietdzaj4cego uchybienie terminu do wniesienia odwolania,
postanowienia (oooS-D5r.4202.12.2016.mc.17) stwterdzaj4cego niedopuszczalno6(. odwolania,
decyzji (DooS-oSI.4202.12.2016.mc.i8) uchylalqcel zaskarzon4decyzle w czg5ci i orzekai4cei w tym za7<resie, a

w pozostzilej czgSciuftzymuj+cej w mocy decyzjg l instancji,
decyzji (OooS-oSr.4202.1.2.20't6.mc.19) umanaj4cej postepowanie odwola,wcze.

Sttonytmogq zapozfl^(. stg z tte6ci4 powyzszych orzeczen w nast€puiacych ulzgdach: Gm. Bta\.e Blota,
Gm. I{aczory, Miasta i Gm. Mroc:za, Gm. Sicienko, Miasta i Gm. rWys,oka, Gm. Bialo5liwie, Gm.
Miasteczkol Iftajeriskie, Miasta i Gm. Naklo n. No,tecitu Gm" Sadki, Utzqd Miasta Wyrzysk, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalna Dyrckcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
Genetalna Dytekcja Ochrony Srodowj.ska.

Dotgczgnie \Nw. orzeczef stronom u'waza sig :za dokonane po uplywie 1,4 dnl od dnia pubJicznego
obwieszczenia o tch wydaniu.

Spolecpefstwu tre66 ww. orzeczei oraz dokumentacja sptawy udostgpniana jest zgodnie z zasadari
zawarlJrrivDZI1J,EII ustawlt OOJ, pt. Udostgpnianie infonzacli o irodowisku ijego ochronie.
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Preczgt. urzgdu

Ottzvmuia'.
1. pelnomocfl+ PSE S.A. - Waldemat $Tigckowski, Z$fSE Rzesz6w Sp. z o.o., ul. Przremyslowa 1, 35-105 Rzesz6w,
2. sttofly postgpowania na podstawie art. 49 kpa, poptzez publiczne obwieszczenie w nastEpuj4cych urzgdach: Gm. Biale Blota,

Gm. Kaczotv, ta i Clm. STysoka, Gm. BialoSliwie, Gm. Masteczko I{rajeriskie, Miasta
i Gm. Naklo Regr'ionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalna
Dyrekcja Ochr Dyrekcja Ochrony Srodorviska.

Art. 38 u:taw1t OOS: Organ wlariciwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomorici infomacjq o wydanej decyzJt
i o mo2liwo(cialh zapoznanta siE z jei te6ci4.
Art. 74 ust. 3 ),stary OOS: JeLelthczba, stron postepowaflla o wydanie d,ecyzlt o 6rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje sig
przepis art. 49 (odeksu postEpowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustapy OOS: Organ wla6ciwy do wydania decyzlt o drodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomo(ci
informacje o wydanej decyziii o mo2liwo(ciach zapoznaria sig z jej tre6ci4onz z dokumentacj4 spra\\y, w tym z uzgodnieniem dokonanym z
regionalnym dyiektorem ochrony drodowiska ottz opiniqorganu, o kt6rym mowa w art. 78.
Art. 49 kbc. Strony moq4 byt zawiadamiane o decyzjach i innych czynno6ciach organ6w administracii publicznej pzez obwieszczeoie Iub w inny
zwyczajowo ptTVieW w danei miejscowo(ci spos6b publicznego og;laszana, jei,els, pnepis szczeg6lny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomienie p+di doteczetie twaza sig za dokonane po uply;vie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenie.
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