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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie: 

art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm. - zwanej dalej kpa), 
art. 74 ust. 3, art. 64 ust 1 pkt. 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej uouioś) 

zawiadamiam strony postępowania, 

że Inwestor STALNOX Wiktor Dąbrowski, ul. Ceglana, 87-400 Golub-Dobrzyń złożył w dniu 
26.10.2021 r. wyjaśnienia dotyczące aktualizacji projektu oraz KIP wraz z załącznikiem mapowym 
- planem zagospodarowania terenu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.07.2021 r. 
(data wpływu 19.07.2021 r.), znak: WOO.4220.793.2021.HRK wyraził opinię, iż dla powyższego 
przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu. 
Przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), w § 3 ust.l pkt 58 lit. a 
- garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 
realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2 ha na obszarach 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. 

W związku z powyższym tut. organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy o ponowne zaopiniowanie czy planowana inwestycja wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym sporządzenia raportu. 

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. 
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