OŚRiEG/7624/8/10

Kowalewo Pom. 06.09.2010 r.
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98, poz. 1071 z późn.zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227),
ZAWIADAMIAM
że na wniosek Hurtowni Olejów i Paliw „OLKOP” Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez
Pana Gabriela Kropkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowie nowej
kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Frydrychowo na działce nr
geod. 67/12, 67/5, 67/10, 67/19, 67/13, 67/16 i 67/18, gmina Kowalewo Pomorskie. Przedsięwzięcie kwalifikuje się do
inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 i 72 a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm).
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim
udziału w każdym jego stadium oraz w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia zapoznać się z całością
zebranych akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej tut. Urzędu ul. Plac Wolności 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia), pok. nr 2, tel.
566841130 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu.
Przedsięwzięcie kwalifikuje się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §
3 ust. 1 pkt 66 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573
ze zm).
Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia
sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od
organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu 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 tablicy
ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń w miejscowości Frydrychowo.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia.
Otrzymują:
1. Pan Gabriel Kropkowski Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP” Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie.
3. a/a
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