
Baranowo, dnia 01.04.2022 r. 

SOŚ.6220.4.2022 

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BARANOWO  

 

 Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 zerwa 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), 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 (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia, tutejszy organ zebrał 
cały materiał dowodowy. 

Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo 
zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań.  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem 
dowodowym odnośnie planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, 
Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 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 ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje 
przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, 
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

 

Wójt Gminy Baranowo 

Henryk Toryfter 

 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa), 
2. a/a. 


