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ZAWAIADOMIENIE . OBWTES ZCZE-NTB

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz' U. zŻ0I7r'poz. 1257 zpóźn. zm.) w związkttzart'74 ust.3 ustawy zdnia3 pażdziemika 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z20I7r.,poz. 1405 zpóżn. zm.),

zawiadamia się strony postępow ania, że

w postępowaniu wszczętym na wniosek Zarządtl Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, Pil.i ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544
polegająca na odnowie nawierzchni, od km 2+100 do km 20+436 z wyŁączeniem odcinków: od km 3 +
395 do km 3 + 527, długości 0,132 km; od km 10 + 337 do km I0 + 357, dfugości 0,020 km; od km 18 +

730 do km 19 + 100, długości 0'370 km; odkm 19 + 535 km do km 19 + 570, długości 0,035 km'',
Wójt Gminy Bartniczka wydał w dniu 12 lutego 2018r. decyzję, w której stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

Decyzja oraz dokumentacja sprawy jest dostępna w Urzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8,

pokój nr 3 we wtorek w godz. 8sa- 1ó0s 
' 

a w pozostałe pracujące dni tygodnia w godz. 715- 15l'.
od w/w decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego

w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartntczka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Poniewaz w powyższej sprawie Iiczba stron postępowania przel<racza 20, zgodnte z art' 74 ust. 3

ustawy ooś, w związku z art. 49 k.p.a. _ niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczonę na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartticzka _ www'bip.bańniczka.pl. Zgodrue z art' 49
k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upłyr;vie 14 dnia, w którym nastąpiło udostępnienie
zawiadomienia w Biuletynie Informacji Pńlicznej'

Ponadto niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zam|ęszczenie na
tablicach ogłoszeń wUrzędzie Gminy Bartnicka orazUrzędzie Gminy Brodnica.

Zawiadomienie - obwieszczęnie zostało
udostępnione w Biuietynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bartticzka, dnia 13 lutego 2018r.

otrzymują:
1 . Strony postępowania przez obwieszczenię zgodnie z art. 49 k.p.a'
2. ala.

Do wiadomości:
Pan Jacęk Hejduka _ pełnornocnikZarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.


