
       Czernikowo dnia 23.12.2009 r. 
UG–7624-10-1/2009  

       Regionalna Dyrekcja  
       Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
       ul. Dworcowa 63 
       85-950 Bydgoszcz 

Działając na podstawie art. 64 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

w n o s z ę  o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do 
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na: 

„przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” 

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym: 
 281 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin. 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia 
3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 
Otrzymują do wiadomości: 

1. Mieczysław Bojarski 
Steklin 3, 87-640 Czernikowo 

2. a/a 



       Czernikowo dnia 23.12.2009 r. 
UG–7624-10-1/2009  

       Państwowy Powiatowy 
       Inspektor Sanitarny w Toruniu 
       ul. Szosa Bydgoska 1 

87-100 Toruń 

Działając na podstawie art. 64 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

w n o s z ę  o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do 
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na: 

„przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” 

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym: 
 281 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin. 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia 
3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 
Otrzymują do wiadomości: 

1. Mieczysław Bojarski 
Steklin 3, 87-640 Czernikowo 

2. a/a 
 


