GP.6220.1.2015

Borzytuchom, dnia 17.11.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM
Na podstawie :
art. 38 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zm.)

informuję
że w dniu 2015-11-16 Wójt Gminy Borzytuchom, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku wydał Postanowienie Nr GP.6220.1.2015 stwierdzające brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku
Suchorze- Bytów”, w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek EUROPROJEKT
GDAŃSK S.A., ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk, działającego w imieniu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku w ramach udzielonego upoważnienia nr 40/2014 z dnia 08 sierpnia 2014

dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10§1 K.p.a. informuję, że w każdym studium postępowania strony mają
prawo zaznajomienia się z materiałami zebranymi w powyższej sprawie.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy w Borzytuchomiu, w pokoju nr 7.
Na powyższe postanowienie stronom nie służy zażalenie.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U.2013.1235 j.t. ze zm.) w art. 65 ust. 2 przewiduje tylko możliwość
wniesienia zażalenia na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 141§1 K.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienia służy
stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.

Zgodnie z art. 142 K.p.a. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może
zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Na podstawie art. 21 w/w ustawy Wójt Gminy Borzytuchom informuje również,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Borzytuchomiu na stronie http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane
o w/w wniosku.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w msc. Jutrzenka.
2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Trzebielino, w msc. Suchorze.
3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.Gminy Kołczygłowy, w msc. Radusz, Barnowo
4. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Bytowie, w msc. Świerkówko, Świątkowo.
5. Na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl.
6. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebielino
7. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołczygłowy
8. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
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