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Obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) dalej KPA, art. 71 ust.1, art.72 ust.
1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. – 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. 283 z poźń. zm.), dalej ustawa
OOŚ.
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 8 września 2020 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch zbiorników na
gaz propan-butan o pojemności 30 m3 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na terenie Młyny Szczepanki Sp. z. o.o. na działce 46 obręb Szczepanki,
gmina Łasin.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie.
Jednocześnie na podstawie art. 106 § 2 k.p.a., informuje się, że decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w
Tczewie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Dlatego też jego realizacja wymaga wcześniejszego uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 74 ust. 3. 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.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, (Urząd Miasta
i Gminy Łasin, ulica Radzyńska 2 p. 17, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15,
tel. 56-466-50-41 wew. 28.).
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a.. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku wynikającego z § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

