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0 pr/,cdlu/,cniu tcrminu /.alatvvicnia spravvy

\v .sprawic wydania dccy/.ji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla pr/.cdsiyw/.i^cia
mogaccgo /.nac/.c)CG odd/ialywac na srodowisko

DzialaJcjc na podstawic art. 36 ustawy /. dnia 14 c/crwca I960 r. Kodeks poslypowania
administracyjncgo (tj. I)/,. U. /. 2021
r.. po/.. 735 ) w /.wic^zku
/. wnioskiem (iminy Wielgie, ul. Starowicjska 8, 87-603 Wielgie, Wojt Gniiny Wiclgic
zawiadamia strony o pr/cdlu/cniu terminu /alatwicnia spraw) w posltppowaniii dolyczcjcym

wydania decy/.ji o .srodnwiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizacjc przcdsicvv/.iccia
pn.:

„I'izcbiicl()>^a cirogi gminnej Nr 170806C Wiolgie-Bytlcvvo ora/.

biidovva ul. Ogrodowcj vv m. Wielgic"
I'ermin zalatwicnia snrawy ulcga wydluz.cniu - do dnia 23.()6.2021 r. - z uwagi na:

1. Llzy.skanic opinii w sprawic potrz.cby przcprovvadzcnia oceny oddz.ialywania w/w
przcdsicwziccia na srodowisko i cwcnlualncgo zakrcsu raportu o oddzialy waniu na
srodowisko od Rcgionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Bydgoszc/y.

2. Ro otrzymaniu odpowicdz.i. o ktorcj mowa w pkt 1, Organ zobowicjzany jcsl umozliwic
stronom zapoznanie siy zc z.gromadzoncj dokumcntacjc} prz.ed wydanicm dccyz.ji.
Poniewaz, w powyzsz.ej sprawic licz.ba stron posty'powania przckracza 10. zgodnie z
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostcpnianiLi informacji o srodovvisku i jego
ociironic. udzialc spoleczeiistwa w ochroiiic srodowiska oiaz o occiiach oddz.ialywania na srodowisko

( ti. Hz. LI. z 2021 r.. poz. 247 ). w zwi^z.ku z art. 49 ustawy z. dnia 14 czcrwca 1960 r. - Kodeks
postcpowania administracyjncgo ( tj. l)z. U. z. 2021 r.. poz. 735 )- zawiadomicnic stron o
wydluzeniu tcrminu zalatwicnia sprawy nastypujc przcz ninicjszc obwicszczcnic.
W mysl art. 49 Kodcksu postypowania administracyjncgo zawiadomicnic uwaza
siy za dokonanc po uplyAvic 14 dni od dnia publiczncgo ogloszcnia.

/.godnic z art. 10 Kodcksu postgpowania administracyjncgo informujc o uprawnicniach
wszvstkich stron tcgo postppowania do czynncgo udzialu w kaz.dym jcgo stadium, w tym do
skladania uwag i wnioskow Urz.ydz.ie Gminy w Wiclgicm przy ulicy Starowicjskicj 8. pokoj
nr 8 w godzinach pracy urz.ydu, tel. 54 289 73 80 wew. 44.

Obwicszczcnic z.ostajc podanc do publiczncj wiadomosci poprz.cz. zamic.sz.cz.cnie w
Biulctynic Inl'ormacji Publiczncj IJrz.ydu Gminy Wiclgic

wywicszcnic na tablicy ogloszcii Urz.ydu Gminy Wiclgic oraz natablicy oglosz.en wlasciwcgo
micjscowo .solcctvva.
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