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Boćki, dnia 3 września 2015r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
współdziałających

Zgodnie art. 73 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek, który wpłynął dnia 31.08.2015r. Gminy Boćki, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcina istniejącej drogi gminnej
od ulicy wsi Mołoczki do drogi powiatowej Nr 1740B do wsi Śnieżki”.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Boćki wystąpił
o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim w sprawie
konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego
zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 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 aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Boćki ul. Plac Armii
Krajowej 3, 17-111 Boćki (w sekretariacie w godz. 800-160°).
Niniejsza
informacja
została
umieszczona
na
stronie
internetowej
prowadzonej przez Urząd Gminy Boćki oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Boćki przez ul. Plac Armii Krajowej 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach
publicznych gdzie realizowana będzie inwestycja.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia.

