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Nr 7625  – 8 – 2010 

 

 

Postanowienie  

 

 

Stwierdzające brak potrzeby  sporządzania przez Gminę Świedziebnia 

raportu  obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-

Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km na 

działkach: obręb Świedziebnia  dz. Nr 323, 384/1 , obręb Granaty dz. Nr 5, 

obręb Rokitnica Nowa dz. Nr 224, obręb Grzęby dz. Nr 35, 133/2, obręb 

Michałki dz. Nr 84/3. 

 

 

 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 § 3 ust. 1 pkt 56  

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 przebudowę drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje-

Górzno-Starorypin na odcinku Świedziebnia-Michałki o długości 7,2 km na 

działkach: obręb Świedziebnia  dz. Nr 323, 384/1 , obręb Granaty dz. Nr 5, 

obręb Rokitnica Nowa dz. Nr 224, obręb Grzęby dz. Nr 35, 133/2, obręb 

Michałki dz. Nr 84/3. 

 

     

 

 



Uzasadnienie  

 

 

 

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Św-109/1322/10  z dnia  18.03.2010r. 

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz 

postanowienia nr RDOŚ-04.00.6613-429/10/DB z dnia 6.04.2010r.  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy orzeczono , że 

planowane przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania 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. 

 
 

 

 

Z up. Wójta 

      Tadeusz Ratkowski 

 


