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Kowalewo Pomorskie, 03.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2013r. , poz. 267 ), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm).

zawiadamiam
że zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Srebrniki-Mariany
w gminie Kowalewo Pomorskie”
Pismem z dnia 21 marca 2014r. Firma Kowalewo Wind sp. z o.o. ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia, złożyła
ponownie ujednoliconą wersję raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a., do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Referacie
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. ul. Plac
Wolności 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok. nr 2, tel. 6842975 w godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.
Zgodnie z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j. Dz.
U. z 2013r. , poz. 267 ) oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm). Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zwrócił się o
ponowne uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dot. realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GolubiuDobrzyniu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. –wniosek ten został podany do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim www.kowalewopomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej inwestycji
(tablica ogłoszeń sołectwa Srebrniki, Mariany)
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. w terminie od dnia 07.04.2014 do dnia 20.04.2014 .
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Obwieszczenie
Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z
art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.z 2013r., poz.1235 z późn.zm), zawiadamia, że w dniu 03.04.2014r. , zostało
ponownie wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Srebrniki-Mariany
w gminie Kowalewo Pomorskie”.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta
Kowalewo Pomorskie, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływań na środowisko,
dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
właściwym do
Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Koppa 1a, 87-400 Golub – Dobrzyń.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z
dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i
ustnej, w terminie od 07.04.2014r. do 27.04.2014r. w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej tut. Urzędu, Plac Wolności 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok.
nr 3, tel. 6842975 w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek – piątek w godz. 7ºº – 15ºº.

Poniższe obwieszczenie zamieszcza się:
1.Na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
2.Na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
3.W pobliżu miejsca planowanej inwestycji ( tablica ogłoszeń sołectwa Srebrniki, Mariany )
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