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Kowalewo Pomorskie, 07.11.2011r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm), 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

zawiadamiam
że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z siedzibą Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta
Kowalewo Pomorskie, położonych pomiędzy ulicami: 1go Maja, Kilińskiego i Kościuszki „.
Nr działek na których będzie projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa:
9, 10, 11, 12, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 19, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/2, 29, 30,
31, 35, 36, 38, 39/12, 43, 44, 45, 46, 47/19, 187, 188, 194/5, 195, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 217, 218, 219, 220/4, 220/5, 313, 315/1, 333, 337.
Przedsięwzięcie kwalifikuje się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
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. 6841130 wew. 38 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 (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
zwrócił się o opinię dotyczącą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Golubiu-Dobrzyniu.
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 bip.um.kowalewopomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kowalewo Pomorskie przy
ul. 23 Stycznia oraz ul. Brodnickiej.
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 09.11.2011 do dnia 22.11.2011 .
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