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Bartoszyce, dn. 14.06.2021 r. 
TK.6220.4.2021 

OBWIESZCZENIE 
 
 

 Burmistrz Miasta Bartoszyce, działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej zwany 
KPA, w związku z art. 33, art. 59, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247), dalej zwanej ustawą ooś i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko (Dz. U. z 2019., poz. 1839),  
 

zawiadamia 
 
Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe, w sprawie zmiany decyzji  
 Nr 2/2016 r., znak: OŚ.6220.2.2016 z dnia 30.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową 
przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, (zmienionej decyzją nr 1/2020 znak: 
TK.6220.1.2020 z dnia 25.08.2020 r. w zakresie zapisu pkt III, podpunktu 3 tj „Straty zieleni uzupełnić 
poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 szt. drzew), w zakresie „przewidywanej ilości 
drzew do wycinki”. 
 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ obowiązany jest przed wydaniem decyzji  
do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów  
oraz zgłoszonych żądań, informuje więc o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
postępowaniem Strony mogą zapoznać się z treścią dokumentów zebranych w sprawie, składać uwagi i wnioski 
w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miasta Bartoszyce w wyznaczonych 
godzinach do obsługi interesantów (od poniedziałku do piątku, w godzinach  830– 1430 ), z uwagi na zaistniałą 
sytuację epidemiczną w kraju po uprzednim umówieniu się z pracownikiem telefonicznie pod nr 89 762 98 - 47 
lub na piśmie (Urząd Miasta Bartoszyce ulica Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce), a także za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: e-mail:urzad.miasta@bartoszyce.pl. Wgląd w akta sprawy  
nie jest obowiązkowy. 

 
 Informujemy, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej  
się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w wariancie zaproponowanym  
przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 
 
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 
100 m od granic tego terenu; 
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 
standardy jakości środowiska, lub 
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 
 

Zgodnie z art. 64 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego 
przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących (Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bartoszycach - dalej zwany PPIS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
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w Białymstoku Zarząd Zlewni w Olsztynie - dalej zwane PPGW, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie  - dalej zwany RDOŚ.)  

 
Wobec powyższego informuję, że organ uzyskał wymagane opinie, w związku z powyższym Strony mogą 

zapoznania się z niżej wymienionymi opiniami: 
 

1. RDOŚ w Olsztynie:  
* postanowienie znak: WOOŚ.4220.94.2021.AB.2 z dnia 03.03.2021 r. (wpł. dnia 03.03.2021 r.), 
* postanowienie znak: WOOŚ.4220.94.2021.AB.5 z dnia 08.06.2021 r. (wpł. dnia 08.06.2021 r.),  
2. PGWWP ZZ w Olsztynie: 
* pismo znak: BI.ZZŚ.4.4360.37.2021.KM z dnia 02.03.2021 roku,  (wpł. dn. 08.03.2021 r. ), w którym  
to organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. decyzji,  
* pismo znak: BI.ZZŚ.4.4360.37.2021.KM z dnia 26.05.2021 roku, (wpł. dn. 28.05.2021 r. ), w którym  
to organ podtrzymuje wyrażone stanowisko w opinii BI.ZZŚ.4.4360.75.2020.KM z dnia 8.06.2020 r. oraz opinii 
BI.ZZŚ.4. ZZŚ.4 4360.37.2021.KM z dnia 02.03.2021r.  
3. PPIS w Bartoszycach:   
* pismo znak: ZNS.4083.11.2021.PS z dnia 05.03.2021 r. (wpł. dn. 08.03.2021 roku),  
w których to organy podtrzymał stanowisko zawarte w opinii sanitarnej dot. ww. przedsięwzięcia z dnia 
08.11.2016 r. Znak: ZNS.4083.31.2016. ZK  
* pismo znak: ZNS.4083.29.2021.PS z dnia 24.05.2021 r. (wpł. dn. 26.05.2021 roku),  
w których to organy podtrzymał stanowisko zawarte w opinii sanitarnej dot. ww. przedsięwzięcia z dnia 
08.11.2016 r. Znak: ZNS.4083.31.2016. ZK  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla ww. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 
Bartoszyce. Do złożonych w terminie uwag i wniosków Burmistrz Miasta Bartoszyce odniesie  
się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu 
określonego w niniejszym obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.  

W świetle art. 33 KPA strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna 
posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa do akt. 

Zgodnie z art. 40 KPA pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu 
przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. 
Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą,  
jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie  
z art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę  
i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma  
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 
ustawy ooś oraz art. 49 KPA. - zawiadomienie zostanie zamieszczone: 

 
1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce – ul. Boh. Monte Cassino 1, 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce na stronie internetowej: 
http://bip.bartoszyce.pl/222/Oceny_oddzialywania_na_srodowisko/, 
3) w miejscu realizacji inwestycji (inwestor). 
 

Zgodnie z art. 49 KPA - zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Informacji ww. sprawie udziela Elżbieta Stupienko Inspektor ds. Ochrony Środowiska. 

Z upow. Burmistrza 
                                                                                                                                                 Krzysztof Hećman 

Zastępca Burmistrza 
 

 
Zawiadomienie - obwieszczenie  
zostało udostępnione w BIP i na tablicy ogłoszeń 
w dniu 14.06. 2021 r. 


