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09 maja 2017 r.Bydgoszcz, dnia
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22016 r.,poz.353 ze zm.),

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia o odst4pieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywani
oraz o zakoficzeniu zbierania ws4/stkich dowod6w i material6w w sprawie, na

13 stycznia 2017 r., uzupelniony w dniu I lutego 2017 r.) zlohony p
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w llydgoszczy,
Pelnomocnika Pana Adama Jankowskiego, z Firmy Energoekspert Sp. z
w Katowicach, w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych

i material6w w siedzibie Regionalnej Dyrerkcji Ochrony Srodowiska
przy ul. Dworcowej 81, 85 - 009 Bydgoszcz, numer pokoju 5l l (V pigtro), w godzi

atakhe na stronie intemetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
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Spetniarny vlymflgflilin IMAS ^ rnrzqdufimy urupdoff *f*ktywnie, u$u(rpdriie i prCI$

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa sieci cieplowniczej,lqczqcej miejski system ci iczy G 1.1

miasta Bydgoszczy, z sieci4 cieplownicz4 cieplowni Osowa G6ra", reali
i zakresie okreSlonym w zalqcznikach dolqczonych do wniosku.

Decyzja kortczqca przedmiotowe postgpowanie zostanie wydana ie wcze6niej
niZ po uptywie 7 dni od zakoficzenia 74 dniowego terminu podania treSci obwieszczenia
do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej ii Ochrony

na Srodowisko

iosek z dnia
Komunalne

ne przez

., z siedzib4

iach

w obszarze

organu

ji Publicznej

i ji/ iiri($ril
,-iyCgoszczy
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$rodowisko

Srodowiska w Bydgoszezy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy o

administracji.

Strony postppowania mog4 zapoznat sig z calo6ciq zebranych przez gan dowod6w
w Bydgoszczy

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczn,ej wiadomo6ci na

ach 8oo-15oo.

cach ogy'oszeri

w gminie Miasto Bydgoszcz oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska Bydgoszczy,
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