
                                                                                     Świedziebnia, dnia 07. stycznia 2013 r. 

 

GP. 6220. 1.  2013 

 

 Decyzja  

 

 

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

 Na podstawie art. 71 ust.1,2 pkt 2 ,art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1,4, ust. 

3, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1,2 art. 85 ust. 1 , 3 , art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 

roku 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. 1227z późn. zm .) ,  § 3 ust. 1 pkt  66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397 z późn. zm.) oraz na podstawie art.104,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego po 

rozpatrzeniu  wniosku Gminy Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia  z dnia 22 08. 2012 roku    

o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

pn.: ,, Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.pm. położonego  na działce nr 

264/2  w miejscowości  Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku 

kamiennego”. 

 

określam  

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  

 

„Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.pm. położonego  na działce nr 264/2  

w miejscowości  Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego”. 

na rzecz Gminy Świedziebnia 87-335  Świedziebnia. 

 

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

    

Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.pm. położonego  na działce nr 264/2  

   w miejscowości  Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego”. 

. 

 

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegółowym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

 

1. Planowana inwestycja  nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. 

Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach władania terenem przez 

inwestora. Ewentualna uciążliwość winna mieś charakter krótkotrwały, lokalny i tylko 

w fazie realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

        

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska  



 

Uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki: 

 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania: 

1. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować 

ewentualne wycieki substancji ropnych, które mogą powstać w wyniku awarii. 

2. Bazę postojową dla maszyn i miejsce składowania materiałów zabezpieczyć przed 

możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz 

zlokalizować poza obszarami o wysokim poziomie wód gruntowych i nieużytkami, 

zachowując min. 10 m pas od linii brzegowej. 

3. Dowóz materiałów i maszyn wyznaczyć w oparciu  o istniejące drogi, a zajęcie 

terenu łąk i nieużytku ograniczyć do niezbędnego minimum. 

4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,       

a następnie przekazywać je do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom 

posiadającym stosowne zezwolenia. 

5. W trakcie budowy odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych 

pomieszczeniach, w miejscach oznaczonych i zadaszonych, o utwardzonym                 

i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. 

6. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizować przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie spowoduje zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

7. Drzewa nie podlegające usunięciu, a znajdujące się w strefie oddziaływania, 

zabezpieczyć przed możliwym ich uszkodzeniem mechanicznym poprzez 

odeskowanie pni. 

8. W trakcie prowadzonych prac budowlanych w korycie cieku zachować stały 

przepływ wód. 

9. Poszczególne stopnie bystrotoku zaprojektować w sposób zapewniający możliwość 

swobodnej migracji organizmów wodnych, w tym zachowując zasadę różnicy 

pomiędzy lustrem wody, a krawędzią górną kolejnego stopnia wysokości nie 

przekraczającej 10 cm. 

10. Strefę brzegową Pissy wyprofilować w postaci skarpy w stosunku 1:1,5 wyłącznie 

na długości bystrotoku, pozostawiając powierzchnię skarpy do spontanicznej sukcesji 

roślinności przybrzeżnej. 

11. Podczas umocnień skarp stosować wyłącznie materiały naturalne. 

12. W takcie budowy progu piętrzącego i bystrotoku przyjąć technologię 

zabezpieczająca wody przed możliwością ich zanieczyszczenia materiałami 

budowlanymi, stosując np. metodę suchą z wykorzystaniem szczelnych ścianek. 

13. planowane prace przy użyciu ciężkiego sprzętu rozpocząć poza okresem lęgowym 

ptaków, którego czas trwania należy przyjąć od 15 marca do 15 sierpnia. 

14 W trakcie prac prowadzić stały dozór przyrodniczy w celu wyeliminowania 

zjawiska śmiertelności zwierząt poprzez ich odławianie i przemieszczenia poza strefę 

oddziaływania inwestycji. 



  

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać: 

 Oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji                  

o pozwoleniu na budowę. 

III. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 

odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania 

urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko. 

 

 

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

   do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych 

   awarii. 

 

 

Nie formułuje się, należy stosować się do wymagań  jednostek organizacyjnych upoważnio

nych do uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznej. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko          

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Nie określa się, nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego postępowania 

na środowisko. 

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać: 

Oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji                  

o pozwoleniu na budowę. 

 

 

6.Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

 

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

 

 

8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. Nr 92 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia. 

 

Obszar Natura 2000 – jezioro Księte położone jest w granicach obszaru Natura 2000 – Ostoja 

Lidzbarska PIH 280012. 

 

Specjalny obszar ochrony siedlisk ( Dyrektywa Siedliskowa) 

 

Obszar biograficzny: kontynentalny Powierzchnia 8866,9 ha  



 

Status formalny:  

Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: ,, Stabilizacja wód jeziora Księte 

na rzędnej 116,98 m n.pm. położonego  na działce nr 264/2  w miejscowości  Księte, gmina 

Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku  kamiennego” zostało wszczęte na wniosek 

Gminy Świedziebnia , 87-335 Świedziebnia z dnia 22. 08. 2012 r.  

 

Zgodnie z § 3  ust. 1 pkt 66 lit. a   rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 

2010 r.    w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 

planowane inwestycja zaliczane jest do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko jest obligatoryjnie wymagane.  

W dniu  22. 08. 2012 r.  Gmina Świedziebnia   wystąpiła    z wnioskiem o wydanie decyzji     

o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie pn. ,, Stabilizacja wód jeziora Księte na 

rzędnej 116,98 m n.pm. położonego  na działce nr 264/2  w miejscowości  Księte Gmina. 

Świedziebnia, 

O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców, którzy w określonym terminie nie 

wnieśli żadnych uwagi i nie zgłosili zastrzeżeń. 

 Zgodnie z art.59 ust.1, art. 61 ust.1, art. 64 ust 1 pkt. 1), 2) , ust 2  ustawy  z dnia 3 

października 2008 roku  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 z póżn. zm. ),   Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o wydanie  opinii co do konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji.. 

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Ś-319/5008/12 z dnia 11. 09.  2012 r.  r. Państwowego 

Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy uznano za celowe opracowanie raportu       

o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienia nr WOO. 4240.620.2012.BW z dnia 05. 

09.  2012r.   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy orzeczono , że dla 

planowanego  przedsięwzięcia  ,  istnieje konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania 

na środowisko dla którego należy opracować raport o oddziaływaniu na środowisko. 

 Na podstawie art. 77 ust. pkt 1) 2  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku                   

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 

z póżn. zm. ),   Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji dla powyższego przedsięwzięcia. Na podstawie opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy nr nr N.NZ-42-Ś-

319/5008/12 z dnia 11. 09.  2012   uznano, że planowana inwestycja  może być zrealizowana 

przy spełnieniu n/w warunków: 



- uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może 

powodować konfliktów społecznych oraz naruszać interesów osób trzecich. 

Na podstawie  postanowienia WOO.4242.212.2012.AM1.1 z dnia  7 grudnia 2012 r.  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  uzgodniono realizację 

przedsięwzięcia pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie będzie skutkować tworzeniem 

bezpośrednich zagrożeń zniszczenia lub naruszenia cennych elementów przyrodniczych przy 

założeniu ograniczenia  do niezbędnego minimum zajęcia terenu i stosowania działań 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem wód. 

Podczas prowadzonego postępowania dokonano szczegółowej   analizy uwarunkowań, 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określonych w § 3 ust.1 

pkt 66 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu          

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

Przedmiotem analizowanej inwestycji jest przywrócenie sprawności urządzenia piętrzącego   

w postaci progu morenowego, który uległ rozmyciu oraz utrwalanie poziomu lustra wody na 

rzędnej 116,98 m n.p.m., ukształtowanego w wyniku działalności bobrów. 

 Dla przedmiotowego terenu nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji związane będzie z emisja hałasu, 

pyłu i  produktów spalania oleju napędowego, spowodowane pracą sprzętu i transportu 

samochodowego, które przy założonych parametrach nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów dźwięku. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe                  

i odwracalne. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej dokumentacji, projektowana inwestycja 

nie będzie powodować uciążliwości związanych z emisją hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza oraz nie wpłynie na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich. 

 Wszystkie odpady na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną 

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą 

przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów 

na odbiór odpadów lub zleceń. 

 Analizowany projekt nie posiada znamion procesów produkcyjnych. Przedsięwzięcie 

nie wymaga użycia wody i nie generuje ścieków. Przedmiotowe zadanie nie zalicza się do 

rodzaju prac melioracyjnych, które wpływają na obniżenie zwierciadła wód 

powierzchniowych i zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych. 

Pozostawienie odpływu wód Pissy (Ksietówki) na obecnym poziomie może prowadzić do 

zaniku warunków wodo-błotnych. 

 Planowana inwestycja położona jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego 

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). 

 Planowana inwestycja położona jest w obszarze jednolitej części wód 

powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLGW240040 zaliczonym do regionu 

wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 

143,poz.896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana 

jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód 

powierzchniowych. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na cele środowiskowe 

dotyczące stanu ilościowego i chemicznego wód powierzchniowych. 



 Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonej europejskim kodem PLRW 200017287449 – Pisia, zaliczonym do regionu 

wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska          

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych ( Dz. U. Nr 257, poz. 1545) i w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan, tej silnie zmienionej JCWP oceniono jako dobry. 

Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nie 

osiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i 

co najmniej dobrego stanu chemicznego  wód powierzchniowych do roku 2015. Planowana 

inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i nie przyczyni się 

do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego JCWP. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia nie będą realizowane inne inwestycje, stąd 

nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

 Planowana inwestycja będzie realizowana w granicach obszaru mającego znaczenie 

dla Wspólnoty Ostoja Lidzbarska PLH280012 oraz Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 Względem obszarów Natura 2000 obowiązują zakazy określone przez art. 33, a dla 

terenu parku krajobrazowego  przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póżn.zm.). 

 Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy realizacji 

inwestycji, dla której przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. 

 Celem ww. obszaru Natura 2000 jest zachowanie zróżnicowanych siedlisk 

przyrodniczych, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 

fitocenoz wodnych, szuwarowych, torfowiskowych, źródliskowych, łąkowych, 

ziołoroślowych,  murawowych, okrajkowych, zaroślowych i leśnych. Zgodnie ze 

standardowym formularzem danych, przygotowanym dla analizowanego obszaru Natura 

2000, potencjalnym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony obszaru może być 

niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja pozyskania drewna                     

w starodrzewiach, zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zaprzestanie użytkowania łąk, 

melioracje wodne i eutroficzne wód. 

 W trakcie prac inwentaryzacyjnych na potrzeby raportu, w zasięgu oddziaływania 

bezpośredniego planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk będących 

celem ochrony ww. obszarów Natura 2000. 

 Nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz 

gatunki chronione roślin i zwierząt. 

 Realizacja inwestycji nie będzie skutkować tworzeniem bezpośrednich zagrożeń 

zniszczenia lub naruszenia cennych elementów przyrodniczych przy założeniu ograniczeni do 

niezbędnego minimum zajęcia terenu i stosowania działań  zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem wód. 

 Efektem wykonania progu piętrzącego będzie zachowanie obecnego poziomu lustra 

wody co korzystnie wpłynie na stabilizację warunków wodnych jeziora, decydujących            

o właściwym stanie zachowania siedlisk przyrodniczych zależnych od wód zbiornika. 

 Utrzymanie proponowanego stanu będzie również podstawą do stworzenia 

właściwego środowiska bytowania ryb i zachowania charakterystycznego typu linowo - 

szczupakowego jeziora Księte. Jednocześnie zastosowanie bystrotoku sprzyjać będzie 



zachowaniu biologicznego przepływu wód i nie wprowadzi bariery przemieszczania się 

zwierząt. 

 W związku z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi budowy progu piętrzącego, 

punktowym oddziaływaniem na środowisko oraz brakiem cennych siedlisk przyrodniczych w 

miejscu planowanych robót, nie przewiduje się aby realizacja przedsięwzięcia wiązała się ze 

znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody. 

 Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania 

technologii oraz stosownych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla 

środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzania ponownej  oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w 

sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 cyt. Ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod 

warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany        

w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskach uwarunkowanych oraz          

w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto ze względu na lokalizację w dużej 

odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono 

konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, ze zarówno 

budowa eksploatacji, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych                

w raporcie, nie wpłynął negatywnie na środowisko. 

Po uzyskaniu powyższych uzgodnień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 

.  

 

 

 

Pouczenie 

 

  

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji. 

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Wniosek ten powinien 

zostać złożony nie później niż przed upływem 2 lat od dnia,  w którym decyzja                       

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niniejszej decyzji. 

 

                                                                                               

                                                                                       Z up. Wójta 

                                                                                   Tadeusz Ratkowski   

                                                                                        inspektor                                                                                                           

 

Załączniki: 



 

1. Charakterystyka inwestycji 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Gmina Świedziebnia 

    Świedziebnia 92A 

    87-335 Świedziebnia 

 

2. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji 

    i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

    ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek 

 

3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji 

    i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

    Oddział w Toruniu ul. Targowa 13/15 

    87-100 Toruń 

 

4. Agencja Nieruchomości Rolnych 

    Oddział Terenowy w Bydgoszczy 

    ul. Hetmańska 38 

    85-039  Bydgoszcz 

 

5.  a/a 

 

Podano do publicznej wiadomości przez : 

 

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia 

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno 

 

3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Księte, 87-335 Świedziebnia  

4. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szynkówko, 87-320 Górzno 

5. Umieszczenie na stronie  internetowej BIP  Urzędu Gminy Świedziebnia 

 

 

 

 

 

 

 


