
Wójt Gminy                                                                           

  Zakrzewo                                                                                                          Zakrzewo, 18.10.2012 r. 

Ir.6220.1.5.2012 

 

OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustaw z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz 1071 ze zmianami) oraz w związku z 

art. 29, 33, 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zakrzewo 

zawiadamia, 

że dnia 18.10.2012r. na wniosek Zbigniewa Bartnickiego przedstawiciela firmy TRAB 

MOSTY Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnicki, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 

Gdynia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

266 w km 31+025 w miejscowości Sędzin”,  gmina Zakrzewo. 

 Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt 

Gminy Zakrzewo, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na 

środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień, będzie Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim. 

 W związku z tym, w trybie art. 10 Kpa strony mogą składać zwoje uwagi i wnioski, 

zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia oraz zapoznać się z aktami sprawy. Wniosek wraz z 

informacją o przedsięwzięciu jest dostępny w Urzędzie Gminy w Zakrzewie w godz. 7
30

-15
30

 

od poniedziałku do piątku. 

Termin składania uwag i wniosków – 14 dnia od dnia podania do publicznej wiadomości. 

 

Wójt Gminy 

     Zakrzewo 

/-/ mgr inż. Marek Ziemiński  

 

 

 



Wójt Gminy                                                                           

  Zakrzewo                                                                                                           Zakrzewo, 18.10.2012 r. 

Ir.6220.1.5.2012 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 

 

 Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustaw z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku              

z art. 71- 75 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku           

i jego ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zakrzewo 

zawiadamia, 

że dnia 18.10.2012r. na wniosek Zbigniewa Bartnickiego przedstawiciela firmy TRAB 

MOSTY Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnicki, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 

Gdynia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

266 w km 31+025 w miejscowości Sędzin”,  gmina Zakrzewo. 

 Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 03 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227            

z późn. zm.) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z 

rozporządzem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), decyzję                        

o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu                

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym 

Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Aleksandrowie Kujawskim. 

 W związku z powyższym informuje, że zgodnie z art. Kpa strony mają prawo do 

czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, poprzez możliwości 

przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 

oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu             

w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo w godz. 7
30

-15
30 

od 

poniedziałku do piątku.    

  

Wójt Gminy 

     Zakrzewo 

/-/ mgr inż. Marek Ziemiński  


