GK.6220.16.2021 .GG

Ko~baskowo ,

dnia : 25 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
W6jta Gminy Kofbaskowo z dnia 25 maja 2022 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. , Kodeks post~powania
administracyjnego (Oz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwiqzku zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 r., 0 udost~pnianiu informacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia~ywania na srodowisko (Oz. U.
z 2021 r., poz. 2373 ze zm .) W6jt Gminy Ko~baskowo zawiadamia Strony biorCfce udzial w
post~powaniu 0 wydanej w dniu 24 maja 2022 r., znak: GK.6220.16.2021.GG decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach bez koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzia~ywania
na srodowisko dia przedsi~wzi~cia pn .: "Budowa infrastruktury drogowej na granicznym,
poczqtkowym odcinku autostrady A6".
Z uwagi na fakt, iz w powyzszym post~powaniu wyst~puje powyzej 10 stron, w zwiqzku z
tym stosuje s i ~ przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post~powan i a
administracyjnego (Oz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), kt6ry wskazuje:

"Jeteli przepis szczeg61ny tak stanowi, zawiadomienie stron 0 decyzjach i innych
czynnosciach organu administracji publicznej mote w formie publicznego obwieszczenia, w
innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjf?tej w danej miejscowosci lub poprzez
udostf?pnienie pisma w Biuletynie In form a cji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej
wlasciwego organu administracji publicznej. Dzien, w kt6rym nastqpilo publiczne
obwieszczenie , inne publiczne ogloszenie lub udostf?pnienie pisma w BIP, wskazuje sif? w
tresci tego obwieszczenia, ogloszenia lub BIP.

Zawiadomienie uwaza si~ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia, w kt6rym nastClpifo
publiczne obwieszczenie, inne publiczne og~oszenie lub udost~pnienie pisma w BIP."
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
na tablicy og~oszen Urz~du Gminy w Ko~baskowie , stronie internetowej Biu letynu Informacji
Publicznej Urz~du Gm iny w Ko~baskowie : www.bip .kolbaskowo .pl, oraz na tablicach og~oszen
w miejscu realizacji przedsiewziecia tj. w miejscowosci Barnis~aw, oraz przekazane celem
udost~pn i enia w spos6b zwyczajowo przyj~ty do Gminy Nadrensee.
Strony biorace udzia~ w postepowaniu maja mozliwosc wgladu do ww. decyzji po
wczesniejszym ustaleniu terminu (91 884 90 34), w siedzibie Urz~du Gm iny Ko~baskowo ,
Ko~baskowo 106, 72-001 Ko~baskowo . Sprawe prowadzi Pani Gabriela G~ebiewska.
Zgodnie zart. 74 ust. 3a ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie ,
udziale spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia~ywania na srodowisko
(Oz.U. z 2021 r., poz. 2373 t.j.) - "stronq post~powania w sprawie wydania decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, kt6remu przys~uguje
prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujqcej si~ w obszarze, na kt6ry b~dzie oddzia~ywac
przedsi~wzi~cie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawc~ , z zastrzezeniem art. 81
ust. 1. Przez obszar ten rozumie si~ :

-

przewidywany teren, na kt6rym b~dzie realizowane przedsi~wzi~cie, oraz obszar
znajdujqcy si~ w odleg~osci 100 m od granic tego terenu;
dziatki, na kt6rych w wyniku rea lizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsi~wzi~cia
zosta~yby przekroczone standardy jakosci srodowiska,
lub dzia~ki znajdujqce si~ w zasi~gu znaczqcego oddzia~ywania przedsi~wzi~cia, kt6re
moze wprowadzic ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem."

