
    

                                                                                                             Kijewo Królewskie, 02.06.2022r. 

RGK.6220.1.2.2022.AK 

 
 

Zawiadomienie - Obwieszczenie 

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029 z 

późn.zm.), Wójt Gminy Kijewo Królewskie 

 

zawiadamia  

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na: 

 

przebudowie drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo 

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w tym: 

 

- opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie. 

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dot. w/w inwestycji 

w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie pok. 

nr 1a, w godzinach od 7:00 – do 15:00.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z 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. 2022r., poz. 1029 z późn. 

zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje 

przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kijewo Królewskie 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.    

 



 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

2. a/a 

 
Do wiadomości: 

1. Powiat Chełmiński ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno 

 


