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Postanowienie  

 

 

Stwierdzające brak potrzeby sporządzania przez  Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Świedziebbnia, 87-335 

Świedziebnia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko  

obejmującego ,,Wymiany pokrycia dachowego oraz remontu elewacji 

zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny                  

w Księtem” na działce nr 152 obręb Księte.  

 

 

 Na podstawie art. 63 ust.1 2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 

2008 roku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ( Dz. U  Nr 199 z 2008 r. , poz. 1227)  art. 123 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm. ) oraz § 5 rozporządzenia Rady 

Ministrów  z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 

2573 , z póź.  zm.)  

 

 

oraz 

z wykorzystaniem opinii organów współdziałających 

nie stwierdzam potrzeby  

 

 

 

sporządzania przez Gminę Świedziebnia raportu oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmującego Wymiany pokrycia dachowego oraz remontu 

elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Najświetszej Marii Panny w 

Księtem na działce nr 152 obręb Księte.  

 

     

 

 



Uzasadnienie  

 

 

 

Na podstawie opinii  nr N.NZ-42-Św-45/686/10  z dnia  09. 02. 2010 r. 

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz 

postanowienia nr RDOŚ – 04.00.6613-171/10/AMP z dnia 08. 02. 2010 r.  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy orzeczono , że dla 

planowanego  przedsięwzięcie  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.. 

 

Pouczenie 

 

 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego     w  Toruniu ul. Targowa 13/15 wniesione za moim 

pośrednictwem w terminie  7 dni od dnia doręczenia.  

 

Niniejsze postanowienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej 

wiadomości przez zamieszczenie na stronie  BIP Gminy Świedziebnia : 

www.bip.swiedziebnia.pl oraz wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

w Świedziebni , a także wysłane do sołtysa  wsi Świedziebnia  w Gminie 

Świedziebnia, w celu powiadomienia  zainteresowanych osób  w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

 W nawiązaniu do powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

Otrzymują : 

 

1. Parafia Rzymskokatolicka   Św.  Bartłomieja 

w  Świedziebnia 

87-335 Świedziebnia  

 

2. Pani Honorata Górska  

      Księte 50 

            87-335 Świedziebnia 

 

3. a/a   

 
 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/

