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Zbójno dn. 05.10.2017 r.  

WOŚ.6220.1.2017 

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY ZBÓJNO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia: ,,Rozbudowa magazynu zbożowego silosowego wraz z urządzeniami 

transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej  

w ewidencji gruntów nr 303/2 obręb Sitno, gmina Zbójno, prowadzonego na wniosek Pana 

Kazimierza Adamskiego. 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 79 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 oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu             

o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w dniach od 06 października 2017 r.    

do 06 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, pokój nr 32, w godzinach         

7.30 -15.30. Raport jest dostępny również na stronie internetowej www.bip.zbojno.pl              

w zakładce ochrona środowiska (zawiadomienia/obwieszczenia). 

Strony postępowania mają prawo do składania uwag i wniosków, które mogą być 

wnoszone: 

1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno; 

2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbójno; 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres                                         

e-mail: turystyka@zbojno.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 20001 r. 

o podpisie elektronicznym). 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbójno. 

 Informuję jednocześnie, że działając na podstawie art. 77 ust. 1 ww. ustawy                 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiłem o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska          

w Bydgoszczy oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  

w Golubiu-Dobrzyniu.  Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa   i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbójno pok. Nr 32, tel. 

54 280 1921. 

                                                                                                  Z up. Wójta 

mgr inż. Elżbieta Górzyńska 

http://www.bip.zbojno.pl/

