
Dobrzyń nad Wisłą, dnia 1 sierpnia 2012r. 

GGM.6220.1.2011 

  

ZAWIADOMIENIE  

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

  

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze 
zmianami) 

  

podaję do publicznej wiadomości 

  

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  w 
postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
p.n.  

„Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii 
elektrycznej na działce nr 70/5 (powstałej w wyniku podziału działki nr 70/3)  w 
miejscowości Zbyszewo”. 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy VENTUS Tomasz Spisak ul. Jowiszowa 
27, 87-822 Włocławek z dnia 21.02.2011r. 

Powyższe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w 
ustawy. 

Postanowieniem znak: GGM.6220.1.2011 z dnia 21 marca 2011r.  organ nałożył obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu warunków 
realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie. 



Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego 
przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy dane o wniosku, postanowieniu 
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny i raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą www.bip.dobrzyn.pl 
 w zakładce Dostęp do informacji o środowisku.  

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w 
Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 23 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 800 do 1400. 

  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: 

1)      pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 
Dobrzyń nad Wisłą; 

2)      ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, pokój nr 23 - piętro; 

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
zofia.jozwiak@dobrzyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym; 

w terminie 21 dni,  tj. od 6.08.2012r. do 27.08.2012r. 

Stosownie do art. 35 cyt. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Dobrzyń nad Wisłą przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

      



                                                                                     Z up. Burmistrza 

                                                                                     Zofia Jóźwiak 

                                                                                     Kierownik Referatu Gospodarki 

                                                                                     Gminnej i Mieszkaniowej 

 


