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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 $1 i $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 160704C i 160705C€ Bądkowo - 
Kujawka - Wysocin” na wniosek Gminy Bądkowo. 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z 

art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Wniosek wraz z 
załącznikami postępy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 
82, 87-704 Bądkowo, pokój nr 7 w godzinach od 8.00 do godziny 15.00 oraz istnieje 

możliwość wypowiedzenia się co do treści dokumentów. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 60 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć, 
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz 

ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi 

niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. 

Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś oraz art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do 

wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bądkowo oraz wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo i we właściwych 

miejscowo sołectwach. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
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Otrzymują: 

1. Gmina Bądkowo 
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo 

2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie 

3. a/a


