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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego'

Na podstawie art. 61 $ 4 ustawy z dnia !4_czerwca 1960 r' kodeks postępowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2OO01 Nr 98 p-oz..l07,1 ze.zm) zavłiadamiam o wszczęciu w

dniu 29 lipca 2010 .oku nu wniosek w_oit. 6miny Świedziebnia , postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych .r*arunko*aniach zgody na rea|izację przedsięwzięcia

polegającego na :

przebudowie drogi powiatowej-nr 1834 C Jastrzębie - Sobiesietzno realizowanejnadziałce

nr 252ll, 54lŻ, 53l2,3/l w obrębie ,g"oa."yjŃmi1tr"ebie, działki w 2311' 3317 w obrębie

geodezyjnym w Komorowie gmina sń"ićźtu' działki nr 5612,5 w obrębie geodezyjnym

śoui.ri.i"no gmina Brodnica ó łącznej dfugości ca 4'37 km '

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego

przedsięwzięcia jesi ot eślenie, ana|i,a orazoó.n" bezpóśredniego wpĘwu przedsięwzięcia '
';j;. ,"; sroiowisto oraz waruŃizdrowiai życia ludzi.

Informuję osoby, ktorym przysługuje status'1.91y, o uprawnieniach *"iP]T]^*:
art. 10 k'p.a., potegaiióchna p'u*i9 do czynnego udziafu w kazdym stadium postępowanra'

;iń do skiadani]a-ńiostow łowodowych w postępowaniu wyjaśniającym'

Zgodnie zart.11 ust. 1 pkt 1 i 2wlw ustawy oraz $ 3 ust' 1 pry:6 rczporządzenia

Rady minist row zJniu q fistopa'da 200łroku w sprawle określenia przedsięwzięć mogących

znacząco odd"iałńae na śródowirk; ;; szc)egołowych urła'unkoyah zvłiązanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzeni1iaqo.rtu o oddziaływaniu na środowisko (

Dz.U. Nr 257, poi. zslz zpóźn."* )Ełł; sioaoństowąw niniejszej sprawie wydaje'się

po,r"yrtuniu ob#i;;;*ii""y.t i uzgodnilń z następującymi organami:

oRegionalnymDyrelłloremochronyŚrodowiskawBydgoszczy
. puii.i*"ó. Pówiatowym InsĘ1remśanitarnYm w Brodnicy

Wobec powyższeg o rozstrzygnlęcle spralvy nastąli niezwłoczn-ie po uzyskaniu wymaganych

uzgodnilń oiaz opinii pomocniczych'

Zgodnie z art. 35 $ 5 k.p.a. do terminow załatwiania sprawy nie wlicza się terminów

przewidzianych * p.""piru.ń prawa dla dokonania okróśtonych czynności' okresow

zawieszenia postępowania oraz okresow opóznień , spowodowanych z winy strony a|bo z

przy czy n niezaleŻny ch od organu'

Na podstawie art. 4l k.p'a: w toku postępowania,. strony oraz..ich.przedstawiciele i

pełnomocnicy maja obowiązek 
"u*iuaońie 

o.gun administraóji publicznej o kużdej zm\an\e

swojego ua..r,']- Ń ,*i" 
"aniedbaniu 

ógo obowią.zku, doręczenia pisma pod

dotycńczasowym adresem ma skutek prawny'

Zgodnie z art. 74ust 3 ustawy z dnia 3 puździernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, ldzia1e spoieczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach



oddziaływania na.środowisko ( Dz.U. zŻOO8r. Nr l99, poz. 1227 ) w przypadku, gdy |\czba

stron postępo**ru o *yJunie 'decyzji 
o środowiskowyótr uwaruŃowaniach przekłacza 20'

stosuje się przepis ui. 49 k p i po"*iJują.v pówiadomienie stron o czynnoŚciach

postępowania prr") obwieszczeni. rut_in"i 
"iń"i'jowo przyjęty w danej miejscowości

ipo'ou publicznego ogłaszania' . t ,.^ ..'i^l^m nAni t:rzez
Niniejsze ou*i"*""""nie zostaje podan9 st1ono1 do wiadomości przez z'tnrcszczenle

na stronie Biuletynu Informacji Publiczrii Cminy Bartniczka : www' bip'bartniczka' pl'

oraz wyrieszenie na tablicy ggloszgR=
Urzędu Gminy s"rtńćiti i"grodnńa, a także *y:łP: do sołtysa sołectwa Jastrzębie i

Komorowo w gminie Bartniczka or- *oł""t*u śobi"ierzno gmina Brodnica ' w celu

powiadomi.niu "uini...ro**y.t, 
*łur.i"i"ti nieruchomości, w sposob zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości.

W związku z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronią idriul" qpołeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na irodowisko tń".u. " 
źoos r. Nr l99, poz. 1Ż27) informuję, że w

terminie 2| dnioa'autv u[-ania się obii.r'.'enia można zapoznac się z aktami sprawy'

uzyskać *y;asnienia * sprawie, .tłuJue wnioski i zastrieżenia w IJrzędzie Gminy

Bartrniczka, w Pokoju nr 3'

Wojt Gminy Bartniczka przed wydaniem decyzji rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski

dotyczące w/w przedsięwzięcia'

Lista stron:

1. Właścicieli władających nieruchomościami przyległych do granic przedsięwzięcia

powiadomieni obwies zczeniem'
2. ala


