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OBWIESZCZENIE   

o wszczęciu postępowania administracyjnego.  

 

 

 Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu 

w dniu19 kwietnia  2012 roku  na wniosek Pana Stanisława Waruszewskiego zam. Księte 77, 

87-335 Świedziebnia,  postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

 

,,wydobyciu złóż kopalin pospolitych o obszarze zamierzonej działalności nie przekraczającej 

2,0 ha  i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m
3  

na działce nr 250 

położonej w miejscowości Księte gm. Świedziebnia”. 

 

 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 

przedsięwzięcia  jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia, 

m.in. ,na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.    

 

 Informuję osoby, którym przysługuje  status strony, o uprawnieniach  wynikających 

z art. 10 k.p.a., polegających na  prawie do czynnego udziału w każdym stadium  

postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

 

 Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz  § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 

Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie  określenia przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych  uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  

(Dz.U. z 2010 r. Nr 213 , poz. 1397 z późn. zm.) decyzję środowiskową w niniejszej sprawie 

wydaje się po uzyskaniu opinii pomocniczych i uzgodnień z następującymi organami:  

 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy   

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień oraz opinii pomocniczych.   

 

 Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania  sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień , spowodowanych z winy strony albo 

z przyczyn niezależnych od organu.  

 

Na podstawie art. 41 k.p.a. w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy maja obowiązek  zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 



 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  stronom do wiadomości przez zamieszczenie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świedziebnia: www.bip.swiedziebnia.pl, 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świedziebnia, a także wysłane do 

sołtysa sołectwa Księte w gminie Świedziebni, w celu  powiadomienia zainteresowanych 

właścicieli nieruchomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

 

 W związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że 

w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia można  zapoznać się z aktami sprawy, 

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy 

Świedziebnia, w pokoju nr 2.  

 

 Wójt Gminy Świedziebnia przed wydaniem decyzji rozpatrzy zgłoszone uwagi 

i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia.  

 

 

Wykaz stron:       1.  Pani Teresa Noskowska  

                                 Księte 78  ( działka nr  247 , 248, 249 ) 

                                 87-335 Świedziebnia 

                             2. Gmina Świedziebnia  

                                 działka nr 245                           

                                                                                                                                              

                                                                                    Z up. Wójta 

                                                                                       Inspektor 

                                                                           /-/ Tadeusz Ratkowski 


