
BURMISTRZ MIASTA 
u b l / y n i a , . Golub-Dobrzyń, dnia 22.10.2021 r. 

woj. kujawsko-pomorskie 3 ' 
WI.6220.3.2021 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 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 (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 247 ze zm.) - zwanej dalej uouioś. 

zawiadamiam strony postępowania, 

iż wniosek z dnia 04.05.2021 r., uzupełniony w dniu 24.06.2021 r., złożony przez STALNOX Wiktor 

Dąbrowski, ul. Ceglana, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hali produkcyjno-

magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o nr ewid. 366/18, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia nie zostanie rozpatrzony w ustawowym 

terminie. 

Jednocześnie zawiadamiam, iż przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona najpóźniej 

w terminie do dnia 24.12.2021 r. 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia pismem z dnia 28.06.2021 r., znak: WI.6220.3.2021 r. 

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hali produkcyjno-

magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o nr ewid. 366/18, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia. 

W oparciu o art. 64 uouioś, tut. Organ pismem z dnia 28.06.2021 r., znak: WI.6220.3.2021 r. 

skierował prośbę o wydanie opinii, odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-

Dobrzyniu. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Toruniu opinią z dnia 08.07.2021 r. (data wpływu 13.07.2021 r.), znak: 

GD.ZZŚ.5.435.369.2021.WL nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań. 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu opinią 

nr 42.NNZ/2021/84, z dnia 12.07.2021 r. (data wpływu 16.07.2021 r.), znak: 

NNZ.9022.3.1.3.2021/2406, po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą 

w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 

16.07.2021 r. (data wpływu 19.07.2021 r.), znak: W00.4220.793.2021.HRIC wyraził opinię, iż dla 

powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i ustalił 

zakres raportu. 

W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz przysługującym stronie prawem 

do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz złożenia uwag i wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie, niezbędne jest przedłużenie terminu jej załatwienia do dnia 24.12.2021 r. 

Stosownie do art. 36 § 1 Kpa, Organ zobowiązany jest zawiadomić strony o każdym 

niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, podając przyczyny zwłoki i wskazując 

nowy termin jej załatwienia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 

74 ust. 3 uouioś oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie następuje w formie publicznego obwieszczenia 

i zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia https://bip.golub-dobrzyn.pl/. 

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

publikacji. 

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Organu. 

Zgodnie z treścią art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić. 

O t r z y m u j ą : 

O Urząd Mias ta G o l u b i a - D o b r z y n i a 
2. Ad /a 

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