
 

Wójt Gminy                                                                           

  Zakrzewo                                                                                                            Zakrzewo, 20.11.2012 r. 

Ir.6220.1.5.2012 

 

OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 33 i 79 ustaw z dnia z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy 

Zakrzewo 

 

zawiadamia, 

że dnia 20.11.2012r. Wójt Gminy Zakrzewo wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi 

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

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 – 21 dnia od dnia podania do publicznej wiadomości. 

 

 

 

Wójt Gminy 

     Zakrzewo 

/-/ mgr inż. Marek Ziemiński  

 

 

 

 



Wójt Gminy                                                                           

  Zakrzewo                                                                                                          Zakrzewo,  20.11.2012 r. 

Ir.6220.1.5.2012 

 

DECYZJA 

 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2, art. 

75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. zmienionego Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 158, poz. 1105) w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

01.10.2012r. (data wpływu w dniu 03.10.2012r.) złożonego przez Pana Zbigniewa 

Bartnikowskiego przedstawiciela firmy TRAB MOSTY Projektowanie, Nadzory, ul. 

Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia działającego z upoważnienia  inwestora – Zarząd Dróg 

Gminnych w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, o wydanie decyzji                              

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa 

przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 31+025 w miejscowości Sędzin”,  gmina 

Zakrzewo.  

 

umarzam postępowanie 

 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 

31+025              w miejscowości Sędzin”,  gmina Zakrzewo. 
 

Uzasadnienie 

 
Pan Zbigniew Bartnikowski przedstawiciela firmy TRAB MOSTY Projektowanie, 

Nadzory, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia działającego z upoważnienia  inwestora – 

Zarząd Dróg Gminnych w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz  zwróciła się do 

Wójta Gminy Zakrzewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na 

realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w 

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

Zgodnie z art. 73 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.  

Katalog  przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem  



przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 

2573 z późn. zm.)  nie jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko i nie wymaga tzw. decyzji środowiskowej. 

Dodatkowo zwrócono się o opinię w tej sprawie oraz ewentualny zakres raportu                

o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie 

Kujawskim. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: 

WOO.4240.719.2012.ADS z dnia 24.10.2012r. (data wpływu 26.10.2012r) odmówił wydania 

opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 

31+025 w miejscowości Sędzin”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Aleksandrowie Kujawskim pismem znak: N.NZ-42-2-8-18/12 z dnia 26.10.2012r. stwierdził, 

że w tej sytuacji nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy 

postępowanie   z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji 

państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania – orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 
Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Zakrzewo, w terminie 21 dni 

od daty jej doręczenia. 

 
Otrzymuje: 

1. Pan Zbigniew Bartnikowski 

 ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia 

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz 

3. a/a 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63 
85-950 Bydgoszcz 

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Aleksandrowie Kujawskim 
ul Słowackiego 8 A 
87 - 700 Aleksandrów Kujawski 

Wójt Gminy 

     Zakrzewo 

/-/ mgr inż. Marek Ziemiński  

 

 


