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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

0 wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i zakonczeniu post^powania w sprawie

wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Wojt Gminy Wielgie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, ze po
otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Lipnie, w dniu 23.12.2016 r. wydane
zostalo postanowienie znak: GSR.6220.2.4.2016.AO o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialvwania na srodowisko dla przedsiewziecia polegaiacego na: „Przebudowie drogi
wojewddzkiej nr 558 relacji Lipno-Dyblin na odcinku Klokock-Wielgie od km 5+238 do km
13+158 0 dlugosci 7,92 km" w ramach prowadzonego na wniosek Zarz^du Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul, Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, w imieniu, ktorego
wystqpil Pelnomocnik Pan Rafal Grenda-Wolkow reprezentujqcy Biuro Projektow
Budowlanych w Chelmzy post^powania administracyjnego w przedmiocie wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Jednoczesnie informuje, iz post?powanie dowodowe w przedmiotowej sprawie zostalo
zakonczone.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron post^powania przekracza 20, zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) wzwi^zku z art. 49 Kodeksu post^powania
administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze. zm.) zawiadomienie stron o otrzymanych
uzgodnieniach, wydanym postanowieniu oraz zakonczeniu post^powania nast?puje przez
niniejsze obwieszczenie.

Informuj? o uprawnieniach wszystkich stron tego post^powania wynikaj^cych z art. 10
kodeksu post^powania administracyjnego do czynnego w nim udzialu w kazdym jego stadium,
w tym do skladania uwag i wnioskow w terminie 7 dni od daty ukazania si^ zawiadomienia.

Z tresci^ postanowienia Wojta Gminy Wielgie, postanowien organow opiniujcjcych, jak
rowniez z dokumentacj^ sprawy, strony mog^ zapoznac si? w Urz?dzie Gminy Wielgie przy
ulicy Starowiejskiej 8, pokoj nr 8.

Obwieszczenie podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w
publicznie dost?pnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Wielgie http://bip. wielgie.pl/, wywieszenie na tablicy ogloszen soiectwa Suszewo, Witkowo,
Nowa Wies, Wielgie, Klokock, Tomaszewo oraz w siedzibie Urz?du Gminy Wielgie i Urz?du
Gminy Lipno..

Zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.
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Wywieszono na tablicy ogtoszeh

Urz?du Gminy Wielgie, dnia 23.12.2016.
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