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Dotyczy: umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP.

W związku z zebraniem niezbędnych dowody, materiałów i zgłoszonych żądań
w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 16.02.2022 r., uzupełniony w dniach: 21.02.2022 r.,
07.03.2022 r., 28.04.2022 r. oraz 19.05.2022 r., złożony przez Zarządcę Dróg - Burmistrza
Miasta Golubia-Dobrzynia, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa
Kaszlewicza, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os.
Panorama w Golubiu-Dobrzyniu", proszę o umieszczenie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń
oraz na BIP Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, załączonego obwieszczenia.

Proszę równocześnie o informację zwrotną potwierdzającą datę umieszczenia oraz czas
udostępnienia obwieszczenia, w którym było wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz BIP.

Załącznik:
obwieszczenie z dnia 22.06.2022 r., znak: WI.6220.1.2022
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Otrzyinują^
[\.) Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,
T. Ad/a.

Sprawę prowadzi: Podinspektor WI. Iwona Wrzesińska
tel. 56 683 54 10 wew. 13; e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl



BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobreynia

WOJ. kL.jc-«^I^-».'u..'.^.i-h-3
WI.6220.1.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 22.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie:

art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) - zwanej dalej Kpa,
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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 1029) - zwanej dalej ooś

zawiadamiam strony postępowania,

iż zebrano niezbędne dowody, materiały i zgłoszone żądania w sprawie wszczętej na wniosek
z dnia 16.02.2022 r., uzupełniony w dniach: 21.02.2022 r., 07.03.2022 r., 28.04.2022 r. oraz
19.05.2022 r., złożony przez Zarządcę Dróg - Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Zbigniewa Kaszlewicza, dotyczącej wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Spacerowej,
Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu", na działkach:

- o nr ewid.: 100, 98, 89/13, 86, 108, 77, 79/1, 87/4, 89/7, 89/25, 104, 106, 107, 59/3, 97, 95,
96 obręb 5 Miasta Golubia-Dobrzynia,

- o nr ewid.: 112 obręb 3 Miasta Golubia-Dobrzynia,
- o nr ewid.: 359, 444, obręb Białkowo Gminy Golub-Dobrzyń.
W oparciu o art. 10 § l Kpa przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie, przysługuje

stronie prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań
w przedmiotowej sprawie, w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, przy
Placu 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu,
w Wydziale Infrastruktury.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.
74 ust. 3 ooś oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie następuje w formie publicznego obwieszczenia
i zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia https://bip.golub-dobrzyn.pl/ oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Golub-Dobrzyńhttp://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl/.

Zgodnie z art. 49 kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego
publikacji.

Goiufc'aa-Oobrzynia

i up. mgrh;
Kierewnik v

'icokowska
WdkK^

Otrzymują:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

1} Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
3. Ad/a ^

Sprawę prowadzi: Podinspektor WI Iwona Wrzesińska
tel. 56 683 54 10 wew. 13; e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl


