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Formularz A- spis kart informacyjnych 

 

Lp. Rodzaj dokumentu 
1. W dniu 22 sierpnia  2012 r.  wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia p.n. ,,Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości 

Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego.” 

2. W dniu 22. 08. 2012 r.  r.   Wójt Gminy Świedziebnia powiadomił : Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Włocławku ul. Okrzei 74 a , 87-800 Włocławek, Burmistrza Miasta i Gminy Górzno oraz  mieszkańców miejscowości Księte i 

Szynkówko  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacje inwestycji pn.,,  Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości 

Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego.” 

   

 
3. W dniu 27. 08.  2012 r. wystąpiono do : 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy,  

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

  o uzgodnienie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia. 

  (Jednocześnie dołączono do pisma Raport oddziaływania na środowisko). 

4. Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Św-319/ 5008/12 z dnia 11. 09.  2012 r.  r. Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w 

Brodnicy - ,, po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko uważam, że decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać następujące warunki : 

- uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może powodować  konfliktów społecznych oraz naruszać 

interesów osób trzecich, 

oraz postanowienia nr WOO.4240.620.2012.BW z dnia 05 września  2012 r.     Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 



Bydgoszczy orzeczono , że dla planowanego  przedsięwzięcia  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko.  
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W  dniu  18.09.2012 r. Wójt Gminy Świedziebnia  wydał postanowienie Nr GP.6220.11.2012   stwierdzające obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko)   pn. ,, 

,,Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gmina 

Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego.” Poinformowano wszystkie strony postępowania.   

 
6 Pismem Nr WOO.4242.212.2012.AM1 z dnia 22 listopada 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwała 

Wójta Gminy Świedziebnia  do wyjaśnień informacji zawartych w raporcie- dotyczy omówienia ilości i sposobu postępowania z 

masami ziemnymi na etapie realizacji inwestycji. 

W dniu 3 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Świedziebnia przesłał pismem Nr GP.11/2.2012  wyjaśnienie sporządzone przez Biegłego 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.  

 

7 W dniu 07. grudnia 2012 r. Postanowieniem Nr WOO.4242.212.2012.AM1.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy  uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn. ,,Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na 

działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego.”  

8 Wójt Gminy Świedziebnia w dniu 12. 12. 2012 r.  poinformował strony z możliwością  zapoznania się  z raportem  oddziaływania na 

środowisko  pn. ,,Stabilizacja wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, 

gmina Świedziebnia, poprzez wykonanie bystrotoku kamiennego.” 

9. W dniu 7 stycznia 2013 roku została  wydana decyzja nr GP. 6220. 1.  2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn,,  

 

 

  

 

 

 


