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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po złożeniu w dniu 23
sierpnia 2019 r. przez Pana Karola Sosnowskiego zamieszkałego w miejscowości Zofiewo, raportu
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Budowie obory
wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr
ewid. 454/4 w miejscowości Zofiewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawskopomorskie”, podjęto zawieszone w dniu 10 czerwca 2019 r. postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu na
warunki zdrowia i życia ludzi oraz na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania
administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia
się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań, w postępowaniu dowodowym.
Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień i opinii.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w
Skrwilnie – Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 34, od
poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia
sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
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czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1
doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) Urzędu Gminy w Skrwilnie adres: http://www.bip.skrwilno.pl oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.
Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o wniosku w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie
dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Gminy w Skrwilnie adres: http://www.bip.skrwilno.pl – rejestr informacji o środowisku.
Otrzymują:
1. Strony wg. rozdzielnika w tut. urzędzie
2. UG. a/a.
Sprawę prowadzi:
Alicja Siemiątkowska
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
tel. 536-999-376
email: a.siemiatkowska@skrwilno.eu
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