
                              Łysomice, dnia 12.07.2021 r. 
RGN.I.6220.8.1.2021 

 

Obwieszczenie 

o wszczęciu postępowania 

 
 Zgodnie z art. 49a, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 
ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu  
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). 
 

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu: 06.07.2021 r.;  
L. dz. R2745), złożony przez Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
reprezentowany przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko-Tylice, 
na działkach nr 13/15, 68, 13/19, 15/2, 15/3, 17, 35, 18/1, 19/14, 19/12, 19/22, 19/20, 19/18, 
96/1, 97/1, 98/1, 21/22, 21/14, 15/1 położonych w miejscowości Zakrzewko, obręb 
Zakrzewko,  oraz na działkach 31, 27/7, 9/2, 9/1, 19, 16, 3/2, 4, 7/26, 7/23, 7/25,7/28, 7/8, 
10, 9/4, 32/11, 33/8, 33/6, 35/6, 35/4, 36/9, 36/7, 36/10, 36/5, 36/11, 37/13, 37/11, 37/9, 37/7, 
38/9, 38/11, 38/13, 38/15, 38/7 położonych w miejscowości Tylice, obręb Tylice. 
 

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. 
(Dz. U. z 2019, poz. 1839)  planowana inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko a tym samym sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko.  
 

Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu pismem znak: RGN.I.6220.8.2.2021 z dnia 
12.07.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, w sprawie wydania opinii 
dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia.  
 

Stosownie do art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania stronom przysługuje 
prawo przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. 
 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty opublikowania  
obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia; 
uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,  
87 – 148 Łysomice w godzinach pracy tut. organu.  
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