
 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

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, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 
60 – 763 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Filipa Grzelaka KFG sp. z o.o. 
sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Wilczak 15, 61 – 623 Poznań zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.:  

„Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie”. 

 Projekt zakłada realizację przedsięwzięcia w orientacyjnym zakresie kilometracji  od 
km ok. 142+900 do km ok. 153+903, z czego odcinek od km ok. 142+900 do km ok. 
145+400 realizowany będzie w granicach administracyjnych gminy Okonek, a odcinek od km 
ok. 145+400 do km ok. 153+903 realizowany będzie w granicach administracyjnych gminy 
Jastrowie. 

Ponadto, informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Złotowie oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Bydgoszczy, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z 
art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, polegających na prawie do czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych 
w postępowaniu wyjaśniającym. 

W zawiązku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków 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. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 
 
 



Otrzymują: 

1. Pełnomocnik wnioskodawcy 
2. Urząd Miejski Okonek, ul. Niepodległości 53, 64 – 965 Okonek 
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i 

Miasta Jastrowie oraz w BIP Gminy i Miasta Jastrowie www.jastrowie.pl 

 
 
 
 
 
 
Art. 61 § 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy 
zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 
 
Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w 
innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej. 
 
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, 
ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 
stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Data podania do publicznej wiadomości: od …………..……… do……………… włącznie. 

 

Pieczęć urzędu: 

 

 

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej:  

 


