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Kowalewo Pomorskie, dn. 6.04.2010r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 73 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. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/ oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682, Nr 181, poz. 1524/ zawiadamia się, że w dniu 1.04.2010r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek BERKO Sp.z o.o. , Szychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Walter o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku warsztatowo biurowego
na działce nr geod.87/1 położonej w obrębie 0020 Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat
golubsko – dobrzyński."
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym
stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia zapoznać się z
całością zebranych akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w biurze Sam. st. ds
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej tut. Urzędu 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 1960 Kodeks Postępowania
Administracyjnego( Dz.U.z 2000 r. 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.z 2008
r. Nr 199, poz 1227 ) Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego 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.
Otrzymują:
Strony postępowania wg posiadanego wykazu.
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