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Zawieszono na tablicy ogloszeli
(pieczgc jednostki)

dnia 2017 r.

woo.4210.3 :20 t.7.ADS. I 5 Bydgoszcz, dnia 03 lipca 20 I 7 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, dzialai4c na podstawie:

- aft.74 ust' 3 ustawy z dnia3 pa2dziernika2008 r. o udostgpnianiu infbrmac.ji o Srodowisku ijego ochronie. uclziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 6roclowisko (D2.. lJ. z 2016 r.,

poz.353 ze zm.), zwane.j dalei w skr6cie uouioS oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kocleks

postppowania administracyinego (Dz. tJ.22017 r.,poz. 1257 ze zm.), zawiadamtastrony postQpowanra;

- art.38 i 85 ust. 3 uouioS zawiadamia spoleczeristwo,

ze w dniu 29 czerwca 2017 r., na wniosek z dnia 13 stycznia 2017 r., uzupelniony w dniu l lutego 2017 r., Komunalnego

Przedsipbiorstwa Energetyki Cieplne.i Sp. z o.o. w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pelnomocnika pana Aclama

Jankowskiego' z ftmy Energoekspert Sp. z o.o., z siedzib4 w Katowicach, zostala wydana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsipwzipcia pn.: ,,Budowa sieci cieplowniczej, l4cz4ce.i rnie.lski system ciepiowniczy G l.l miasta

Bydgoszczy, z sieci4 cieplownicz4 cieplowni Osowa G6ra", realizowanego czgsciowo w terenie zamkniqtym kole.jowym.

w obszarze i zakresie okreslonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku.

Dorpczenie decyz.ii stronom uwaza siQ za dokonane po uplywie 14 dni od zakohczenia

l4-dniowego terminu podania tresci obwieszcT-enia do publicznej wiadomoSci w Biuletynie Inforrnac.ji publiczne.l

RegionalneJ Dyrekc.ii Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogloszeri

organ6w administracji. Strony postgpowania mog4 zapozna( sip z tresci4 decyz.ji w siedzibie Regionalnej Dyrekc.ji Ochrony

Sroclowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowe.j nr 81, 85-009 Bydgoszcz, numer poko.lu 512 (V piptro), w go4zinach 800

I 500.

Spoleczeristwu tre56 ww. decyzji oraz dokurrentacja sprawy uclostgpniane s4 zgodnie z zasadami zawar.tymi

w Dziale ll uouioS, pt. ,,Udostppnianie informac.ji o Srodowisku ijego ochronie',.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczne.j wiadomoSci na tablicach ogloszefl w gminie Miasto

Bydgoszcz oraz w Regionalnei Dyrekcii Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. a takze na stronie internetowe.i -

www.bydgoszcz.rdos.gov.pl - w Biuletynie Inlbrmac.ii Publiizne.j Regionalne.i Dyrekc.li Ochrony Srodowiska w Byclgoszczy.
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