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OBWIESZCZENIE 

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 3 ust. l pkt. 1l i art. 21 ust. 2 pkt. 16, art. 33 ust.l pkt. 1-8, art. 79 

ust. |, w związku z art. 73 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 (tekst jednolity: Dz.U.2018.2081 z późniejszymi zmianami), 

podaję do publicznej wiadomości informacje o: 

L, Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów 

inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą — przedsięwzięcie realizowane 

na terenie dz. nr ew. 65, 66/1 obr. Kwiatkowo.” Przedmiotowe postępowanie 

wszczęto na wniosek Pana Cezarego Kwiatkowskiego zam. Kwiatkowo 5, 87-704 

Bądkowo. Wraz z wnioskiem został złożony raport o oddziaływaniu w/w 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie informacji o wniosku i raporcie o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (www.bip.badkowo.ug.gov.pl - 

zakładka Informacje > Ochrona środowiska) 
  

Możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z treścią raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), która jest wyłożona do wglądu w 

Urzędzie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu tj. 

od 7%? do 15%, 

  

  

Możliwości składania uwag i wniosków w 30-dniowym terminie tj. od 20 listopada 

2019r. do 20 grudnia 2019 r. (włącznie). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 

formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat.badkowo(dwp.pl 
  

Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie 

terminu określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.



Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 

Bądkowo. 

Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organami właściwymi do wydania opinii są 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oraz Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bądkowie: 

www.bip.badkowo.ug.gov.pl (zakładka Informacje > Ogłoszenia) oraz wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo i na tablicach ogłoszeń w miejscowości 

Zieleniec. 
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