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O BWI ESZCZENIE
o wszcz?ciu post^powania administracyjnego i wystqpieniu do organow
wspoldzialajqcych

Zgodnie art. 73 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 zpozn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 zpozn. zm.)
zaw iadamiam
ze na wniosek, ktory wplyn^l dnia 27.10.2014 Powiatowego Zarz^du Drog, zostaio wszczete
post^powanie administracyjne o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj? przedsi?wzi?cia pod nazw^: „przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr
1751B od skrzyzowania z drog^ gminn^ w kierunku Wandalina do miejscowosci
Wygonowo km 0+000 - 1+490".
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost§pnianiu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wojt Gminy Bocki wyst^pil
0 wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Bielsku Podlaskim w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na srodowisko i ewentualnego
zakresu raportu dla przedmiotowego przedsi?wzi?cia.
Wobec powyzszego rozstrzygni^cie sprawy nast^pi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnien oraz opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminow zatatwienia
sprawy nie wlicza si? terminow przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia post^powania oraz okresow opoznien,
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.
Z aktami sprawy mozna zapoznac si? w Urz?dzie Gminy Bocki ul. Plac Armii
Krajowej 3, 17-111 Bocki (w sekretariacie w godz. 8°°-16°°).
Niniejsza
informacja
zostala
umieszczona
na
stronie
intemetowej
1 prowadzonej przez Urz^d Gminy Bocki oraz wywieszono na tablicy ogloszen w siedzibie
Urz?du Gminy Bocki przez ul. Plac Armii Krajowej 3 i tablicy ogioszen w miejscach
publicznych gdzie realizowana b?dzie inwestycja.

Niniejsze obwieszczenie uwaza si? za dor?czone po uplywie 14 dni od daty publicznego
ogloszenia.

