
URZĄD GMINY 
BĄDKOWO 

waj. kujawsko-pomorskie 

Bądkowo, dn. 01.04.2021r. 

OŚGW.6131.5.2021 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) 

zawiadamiam, że: 

w dniu 29.03.2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 
18.02.2021r. (data wpływu do tut. organu 19.02.2021r.) uzupełniony 18.03.2021r. i 
26.03.2021r. dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew w związku z przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odcinku od 2+290 do 
km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km. 

| Postępowanie administracyjne wszczęte zostało na wniosek Pana Krystiana 
Fryszkowskiego, Voessing Polska Sp. z o.o. ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań pełnomocnika 
inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 
Bydgoszcz. 

W związku z powyższym wypełniając wynikający z art. 9, art. 10 $ liart. 7381 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 
256 ze zm.) obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych 
ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem 
dowodowym, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od godz. 8.00 do godz. 15.00. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, 
składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Nie wypowiedzenie się w określonym terminie, Wójt 
Gminy Bądkowo uzna za brak uwag do wniesienia w ww. sprawie. 

Równocześnie na podstawie art. 85 $ 1 oraz art. 79 Kpa oraz art. 83 c ust.l ustawy o 
ochronie przyrody informuję, iż w dniu 12.04.2021 r. o godz. 10.30 przeprowadzone zostaną 
oględziny drzew wymienionych we wniosku. 
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3. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia 

zgodnie z art. 49 KPA - na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Bądkowo 
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