
IBG.6220.1.1.2015                                                              Łasin, dnia 11 marzec 2015 roku. 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania 
 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), dalej KPA, art. 73 ust. 1, art. 74 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 ), dalej ustawa OOŚ. 

zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 9 marca 2015 r. został złożony wniosek przez Pana Krzysztofa Salamon zam. Nowe 

Mosty, 86-320 Łasin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.:„Zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne” na terenie działki ewidencyjnej nr 92/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Nowe Mosty, gmina Łasin. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 106 § 2 KPA informuje się, że decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po 

uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu. 

Zgodnie z art. 10 KPA strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, (Urząd Miasta 

i Gminy Łasin, ulica Radzyńska Nr 2 p. 17, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 

15.15,  tel. 56-466-50-41 wew. 28.), 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA. 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. 35 § 3 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że ze względu na 

skomplikowany charakter sprawy termin jej może ulec wydłużeniu do około dwóch miesięcy. 

 
 

Otrzymują: 

1. Krzysztof Salamon 

2. Mienie Komunalne Miasta i Gmina Łasin 

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Bydgoszczy 

4. a/a. 


