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OHWIKSZCZENIK

o przedlu/oniu Icrminu /.alatwienia .sprawy

\\ sprawic wydania dcc\vji o .srodovvi.skovv)ch uvvarunkow aniach dla pr/.cdsiyvv/.i^cia
mogaccgo /.nac/.i)C() odd/ialywac na srcidowisko

I)zia}ajgc na podstawic art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodcks post^powania
administracyjnego (Ij. Dz. U. z. 2021
r., poz. 735 ) w zwicjzku
z wnioskicm Gminy Wiclgic, ul. Starowicjska 8, 87-603 Wiclgic, Wojt Gminy Wielgie
zawiadamia strony o przcdluzcniLi Icrminu zalatwicnia sprawy w post^powaniu dotyczcjcym
w\dania dccN/ji o srodowiskowych uwarunkovvaniach zgod> na realizacjc przedsiewziccia
pn.:

,,Pry.ebiui()>va drogi gniinncj Nr 1708()4C1 Zadus/.niki-Fabianki"
I crmin zalatwicnia sprawy ulega wvdluzcniu - do dnia 25.06.2021 r. - z. uvvagi na:

1. IJzyskanic opinii w sprawic potrz.cby przcprowadzcnia occny oddzialywania w/w
przcdsicwziccia na srodowisko i cwcntualncgo zakrcsu raportu o oddzialywaniu na
.srodowisko od Rcgionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

2. Po otrzymaniu odpowicdzi. o ktorcj mowa w pkt 1. Organ zobowigzany jest umozliwic
stronom zapoznanic sic zc zgromadzong dokumcntacjg przcd wydanicm dccyzji.
Ponicwaz. w powyzszcj sprawic liczba stron pustgpowania przckracza 10. zgodnic z
art. 74 u.st. 3 usta\\>- z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o iidustepnianiu informacji o srodcwiskii i jego
oclironie. Lidziale spoleczeiistwa w uchronie srodowiska oraz o occnadi oddziaKv\ania na srodowisko

{ tj. Dz. 1 1. 7. 2021 r.. poz. 247 ), w zwi^zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodcks
postcpowania administracyjnego ( tj. Dz. IJ. z 2021 r.. poz. 735 )- zawiadomicnic stron o
wydlu/.cniu tcrminu zalatw icnia sprawy nastvpujc przcz ninicjszc obw icszczcnic.
W m>.sl art. 49 Kodcksu postypowania administracyjnego zawiadomicnic uwaza
si^' za dokonanc po uplyw ic 14 dni od dnia publiczncgo ogloszcnia.

/godnic z art. 10 Kodcksu postcpowania administracyjnego inibrmuJc o uprawnicniach
wszN stkich stron lego postcpoxvania do czynncgo udzialu w kazdym Jcgo stadium, w tym do
skladania uwag i wnioskbw IJrzcdzic (iminy w Wiclgicm przy ulicy Starowicjskicj 8. pokoj
nr 8 v\ godzinach pracy urzcdu. tel. 54 289 73 80 wcw. 44.

Obwicszczcnic zostajc podanc do publiczncj wiadomosci poprz.cz zamicszczcnic w

Biulctynic

Inlbrmacji Publicz.nej Drzcdu Gminy Wiclgic http://bip.ugwiclgic.pl/.
wywicsz.cnic na tablicy oglosz.cn Urzcdu Gminy Wiclgic oraz. na tablicy oglosz.cn wla.sciwych
micjscowo solcctw i Urzcdu Gminy l abianki.

fngr Tadeusz Wiewidrski

