WÓJT GMINY BOĆKI
POWIAT BIELSKI
woj. podlaskie

Boćki, dnia 8-03-2021 r.

BGK.6220.1.2021
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 61 § 4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam, że

1. na wniosek Gminy Boćki z dnia 5 marca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „wykonaniu studni wierconej SW4 o
projektowanej zdolności poboru wody ok 114 m3/h i projektowanej głębokości ok. 70
m na terenie stacji wodociągowej w Boćkach” na działce o nr geod. 551/2 obręb
0002 w miejscowości Boćki, gmina Boćki, powiat bielski, województwo podłaskie,
2. na mocy art. 64 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z
2021 r„ poz. 247 ) Wójt Gminy Boćki zwrócił się do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii co do konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
’
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków po uprzednim kontakcie
telefonicznym 85 731 96 19 w siedzibie Urzędu Gminy Boćki w godzinach urzędowania lub
drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminabocki.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74
ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostanie zamieszczone na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki i na stronie
internetowej Urzędu Gminy Boćki: http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w
którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Wójt Gminy Boćki
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boćki
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Boćki
5. a/a

