
Jastrowie, 4.10.2019 

GPROŚ.6220.1.2019 

 

Obwieszczenie  

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku 
z art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zawiadamia strony postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia 

pn.: „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku granica 
województwa wielkopolskiego – Jastrowie od km 178+852 do km 193+450 wraz z 
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 

że w dniu 4.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
znak: GPROŚ.6220.1.2019, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia. 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Pile, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 4.04.2019 r., złożony przez 
Michała Schmidta Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań 

Przed wydaniem postanowienia uzyskano opinie: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie znak: WOO-
IV.4220.469.2019.KL.4 z dnia 1.07.2019 r.), 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie (opinia sanitarna znak: 
ON.NS.454.22.2019 z dnia 15.05.2019 r.), 

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy (opinia 
znak: BD.RZŚ.435.469.2019.KC.MM z dnia 17.09.2019 r.). 

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w 
przedmiotowej sprawie w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w 
formie pisemnej, elektronicznej (adres: udziemianczyk@jastrowie.pl) i ustnej w Urzędzie 



Gminy i Miasta w Jastrowiu w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, pokój nr 5 i 6 – w godzinach urzędowania tj.: 7:00 – 16:00 
w poniedziałki, 7:00 – 15:00 od wtorku do czwartku oraz 7:00 – 14:00 w piątki tel.: 67 265 72 
25 lub 67 265 72 33. 

Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, 
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności 
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

  

Data podania do publicznej wiadomości: 7 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
3. BIP Gminy i Miasta Jastrowie www.jastrowie.pl 


