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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 21 i art. 73 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2017r. poz. 1405) 

 

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 14.08.2017 r., złożony przez Aleksandrę Jaczun – Dorau, ul. Bema 12/1, 

87-100 Toruń, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu  Powiatu Grudziądzkiego, 

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka 

Królewska – Gruta. 

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gruta (pok. 6). 

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. 

Z uwagi na fakt, że stron postępowania jest więcej niż 20, zgodnie z art. 74  ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  oraz art. 49 k.p.a. zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej BIP Gminy. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia 

stron poprzez obwieszczenie, doręczenie  uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

 

           Wójt Gminy Gruta 

     /-/ Halina Kowalkowska 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

2. a/a 

Do wiadomości: 

Aleksandra Jaczun – Dorau, ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń. 


