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Watszawa, dnia 28.04.20fl r

ZAWTADOMIENIE

D ziaLaj4c na p o ds ta wie:

- art. 49 ustawy z dtia 14 czerwca 7960

w ztwi4vlri11 z art. 7 4 ust. 3 usta$y z dnta 3

o wydaniu ptz:ez (;efleralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska irosta:nowienta z dnta

QOOS-DSI.4202.12.2A1.6.nc.22) uzupe\riajqcego tre66 d,ecyzji ir drria 21.04.2017

D'5l.4202.12.2Ul6.rrrc.1t\) dottJczqcej Srodowiskowych uwafl]nkowai teitizacjr przedsigwzigcia
na badowie linii 400 kV plgdgosTcqZachdd - Pila Krqewina w wE. kujawsko-potaorskim.

Iltrony -og;4 zapozna(. sig z tre6ci4 postanowienia w nastgpuj4cyc,h. :urir,gdach: Gm. Bialle Blotar Gm.
Kaczo\, MiastzL i (3m. Mrocza, Gm. Sicienko, Miasta i Gm. Wysoka, Gm. Bialodliwie, Grn. Miasteczko
I{rajeriskie, Miasta i Grn. Naklo n. Noteci4, Gm. Sadki, Miasta \Wylzyrsk, Regionalna Dyrekcja Ctchrony

Sr:odowiska w lloznanil, Regionalna Dytekcja Ochrony Srodowiska jv Bydgoszczy, Genervfu,r Dtyte.kila

Ochrony Srodo'viska

I)otgczenie ww" postanowienia stronom uwaLa sig za dokonane po uplynde 14 dni od dnia pubHcl:nego

obw.ieszczenia o jego wydaniu.

ochronie, ad{ale.rpolecT,eistwa wochronie irodowiska nra<0ocenat'h oddTlajway;ia nq irodowisko p2.1tJ.2016.3!i3 ze

zn.), dalej astawa OOS, ir,awtadamiamstrony, 
;

- art. 38 i an. 85 ust. 3 ustawl OOS, zawiadamiam spoleczeristwo, 
I

27.04.2,017 r
r. ()l)OoS-
polegajqcego

fipoleczeristwu tte56 ww. postaflowleffa otaz dokumentacja sp]rawy udostgpniana jest zgc>dine z

zasa<fami zawarlymi w DZIAIE II ustawl OOJ, pt. Udostgpnianie informacli a irodowisku i jego ochronie.

rJTyvuieszono w dniach

Pieczql urzgdu

Otrzvmuia:
1. pelnomocnik PSII S.A. - Waldemar Wigckowski, ZWSE Rzesz6w Sp. z o.o., ul. Przernyslowa 1, 35-105 Rzesz6w,
2. .nia ta po rzez ruj4cych urzgdach: Gm. Biale lllota,

asta i Gm Mias , Gm. Nfiasteczko Krajeriskie, |4iasta
Noteci4, zysk, irodowisli:a w Poznaniu, Regionalna
y Srodowi ralna

Er lg attary O(E-Otgan *lasci-y-do wydanir decyzji podaje do publicznej '"tra-";; -f"t-*iE " 
-*yd"*l ll..yr,'

i o mo2liwo(ciach zap'oznania siq: z jei tre(ci4.
Arf-ZL:rSt-3 ttstawlt I)OS: lezeli hczba stron post€powania o wydanie decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje siE

przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
Art. 85 ust. 3 ustaw.lt QQJ; Organ wla6ciwy do wydania decyzii o drodowiskowych uwarunk,:war,iach podaje do publicznej wiadomoSci
infotrncje o wydanej decyzjri o mo2liwo(ciachzapoznania sig z jei tredci4 oraz z dokumentaci4 rtpr2luy, w Lyrr;, z uzgodnieniem dokonarym z
regionalnym dyrektorr:m ochrony 6rodowiska ottz optntqotganu, o kt6rym mowa w art. 78

fut. 4\l- kpa: Strony m,cg4 byi zatiadamiane o decyzjach i innych czynnodciach organ6w administracji pr:blicznej przez obwies',zczenie lub rv rnny
zwycz't1owo ptzyjety w danej miejscowo(ci spos6b publicznego oglaszanta, jezeh przepis szczeg5lny tak stanowi; w tych przypbdkach
zawiaiLomienie bqdi. dloqczenre twaLa sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.


