
                                                                                                          Łasin, dnia 29 stycznia 2010 rok.
IBG 7331-5/ś/2010 rok.
                                               ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
                    o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych        
                           uwarunkowaniach  i wystąpieniu do organów współdziałających.

                         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz..U.08.199.1227)
                                                                  zawiadamiam
że na wniosek z dnia 27  stycznia 2010 roku Andrzeja Goryńskiego zamieszkałego na 
Wybudowaniu Łasińskim 86 – 320  nr  59   zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

„ Budowie chlewni – DJP 99 wraz z obiektami towarzyszącymi – zbiornik na gnojówkę o 
łącznej pojemności 900 m3 – żelbetowy zamknięty, silosy paszowe wraz z budową ramp na 

Wybudowaniu Łasińskim nr 59, dz. nr 254”
Lokalizacja inwestycji działka nr: 254 ( zagrodowa)  na Wybudowaniu Łasińskim.
Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Łasin i w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się dokumentacją w powyższej sprawie jak i 
możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ulica Radzyńska 
Nr 2, Referat Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Gruntami – pokój nr 16 ( parter).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz 78. ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 3 października  2008 roku 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), oraz § 3 
ust.43  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 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. z 2007 roku Nr 158, poz. 1105.) postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii 
pomocniczych.
Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu 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 
mają 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.
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