
                                            OBWIESZCZENIE 
                                           Wójta Gminy Ryjewo 
                                            z dnia 05 lipca 2011 r. 
 
                  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
                  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
                  przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego 
 
 
Zawiadamiam na podstawie art.61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z 
art. 75 ust. 3 Uooś o wszczęciu  w dniu 4 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Ryjewo  
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu 
hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Straszewo . Planowana budowa wodociągu będzie 
umiejscowiona na działkach: na działkach nr ew. 15, 41, 180/2, 55, 88/2, 33, 96, 38, 180/3, 
87, 84, 83/2, 53, 52, 51, 54/4, 55, 13, 43, 18, 19, 23, 34, 35, 36/1, 42/1, 24, 79/1, 82, 83/18, 
83/12, 83/20, 83/16, 44/2, 83/13, 44/1, 89, 44/3, 44/4, 62, 54/1, 54/3, 49- nr obrębu 0003  w 
obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 1, 6/1, 6/3, 33,3/2, 35/2, 34, 32/2, 35/1, 38, 37, 47, 
45, 43, 44, 48, 39, 51, 29/2, 26, 20/1, 8/1, 6/2, 8/2, 3/1, 2, 4, 5 - nr obrębu 0007 w obrębie 
Pułkowice, w Straszewie na działce nr ew. 105/5 - nr obrębu 0008 w obrębie Straszewo oraz 
w Watkowicach Małych na działkach ew. nr 23, 24, 25/33 - nr obrębu 0008 w obrębie 
Straszewo. Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego. Długość wodociągu w 

Borowym Młynie: PE 110 mm – długość około 1314 m, PE 63 mm – długość około 426 m, PE 
40 mm – długość około 448 m. Długość wodociągu w Pułkowicach: PE 110 mm długość 
około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm długość około 2149 m. 
Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie. 
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku 
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 – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ryjewie : 
ug.ryjewo.samorzady.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie ul. 
Lipowa 1. 
 
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośrednia i pośrednia wpływu 
przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 
k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym 
do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy W 
Ryjewie, pokój nr 22 
 



Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 77 ust. 1 pkt.2 Uooś  postanowienie o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213 poz. 1397 ) wymienione 
wyżej przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 
 
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. 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ryjewie: ug.ryjewo.samorzad.pl i 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie przy ul. Lipowej 1 
 


