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Slu-wilno dnia 25 wrze6nia 2007 roku 

OBWIESZCZENIE 

o zakonczeniu postqpowania dowodowego 

Informujq, ze postqpowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 12 maja 2007 
roku zarejestrowanego pod Nr 7627-312007 zlozonego przez Kujawsko-pomorski Zarzqd 
Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wloclawku, reprezentowane przez pelnomocnika Pana 

9 Andrzeja Pieniqzek z Biura Projektow i Doradztwa Technicznego Hydroprojekt Sp. z 0.0. z 
Gdanska, o wydanie decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq 
przedsiqwziqcia polegajqcego na: 

,,Ksztaltowaniu przekroju poprzecznego i podluznego oraz przebudowa i naprawa 
budowli na rzece Okalewka w km 0+000 - 15+850 gmina Skrwilno, ~wiedziebnia". 
zostalo zakonczone. 

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 
98, poz. 1071 ze zm.), w zwiqzku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), niniejsze zawiadomienie zostalo 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Skrwilno:www.bip.sknvilno.lo.pl 
Gminy ~wiedziebnia: www.bip.swiedziebnia.com.pl 

oraz wywieszone na tablicy ogloszen: 
Urzqdu Gminy w Skrwilnie ul. Rypinska 7, 

i Urzedu Gminy w ~wiedziebni 

a taltie wyslane do soltysow wsi: 
Szczawno, Skrwilno, Szustek-Niemcowizna, Okalewo, Zofiewo w Gminie Skrwilno 
i wsi Zasady, Zasadki w Gminie ~wiedziebnia, w celu powiadomienia zainteresowanych 

wiaicicieli nieruchomoSci w spos6b zwyczajowo przyjqty w danej miejscowoSci. 

W wykonaniu dyspozycji art.10 5 1 k.p.a. Informujq, ze stronom przysluguje prawo 
wypowiedzenia sic, co do zebranych w sprawie dowodow i materialow oraz zgloszonych 
zqdan. W zwiqzku z powyiszym, zgodnie z art. 73 5 1 k.p.a. informuje, ze z materialami 
dotyczqcymi powyzszej sprawy mozna zapoznaC siq w Urzqdzie Gminy w Skrwilnie, przy 
ulicy Rypinskiej 7, pokoj nr 16 piqtro I od poniedzialku do piqtku w godzinach pracy urzqdu. 

Po zapoznaniu siq ze zgromadzonymi materialami dowodowymi strona moie zglosiC 
iqdanie przeprowadzenia dodatkowych dowodow, mogqcych mieC znaczenie w sprawie. 
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