
Chodzież, dnia 17 listopada 2021 r. 
OŚ.6220.5.2021 

OBWIESZCZENIE 
 

Wójt Gminy Chodzież zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 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. 247) oraz § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

 
zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego 

 
wszczętego na wniosek pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
SA, ul. Mszczonowska 4, 00-337 Warszawa, w dniu 9 sierpnia br. o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka gazociągu 
przesyłowego DN80 od ZZU213el Ostrówki do SP Adolfowo i rozbiórka istniejącego 
gazociągu DN80, realizowanych w ramach zadani: „Budowa odboczki DN80 Stróżewo  
k. Adolfowa”. 
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i składać uwagi i wnioski  
osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w Urzędzie Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 
64-800 Chodzież w godzinach pracy urzędu, a także za pomocą  komunikacji elektronicznej 
na adres: sekretariat@gminachodziez.pl w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. 
Zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 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.  
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.  

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zawiadomienie 
zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 
17 listopada 2021 r. 
W toku postępowania przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (skan) 
− Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Chodzieży (skan) 
− Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (skan) 

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  
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