Mogilno, 20.02.2017r.
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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,
poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2017r., na wniosek złożony przez p. Pawła
Ulatowskiego działającego w imieniu firmy B.O.P. EKO – PROJEKT – pełnomocnika Gminy Mogilno,
ul.

Narutowicza

1,

88 –

300

Mogilno wydana

została decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie o długości ok. 1,1 km

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się
z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 353),
tj. ,,Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Treść
art. 49 Kpa jest następująca: ,,strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20
powyższe przepisy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu, więc obwieszczenie
uważa się za doręczone stronom, po 14 dniach od jego publicznego ogłoszenia.
Ponadto od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem organu, który decyzję

wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (licząc od dnia następnego po 14 dniach od
publicznego ogłoszenia).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mogilnie,
ul. Narutowicza 1, pokój 209 w godzinach od 7.30 – 15.30.
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