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OBWIESZCZENIE
o wszczeciupostepowrnia adminiltracyjnego
Dzialaj4cnapodstawieart.49 ustawyz dnia 14czerwca1960r.KodekspostQpowania
administacyjnego
( Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 7071z p6i .zm.)w zei&,kn z afi. '14!st. 3
ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r. o udostEpnianiuinformacji o Srodowiskui jego
ochronie, udziale spoleczefstwaw ochronie irodowiska oraz o ocenachoddzialywaniana
(Dz. U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227z p6n. zm.) zawiadamiam,
Srodowisko
ze na wniosek
ZaEq&) Podatu w Bielsku Podlaskim w imieniu kt6rego wystQpujeLeszek Aleksiejuk
Dyrellor Powiatowego
Zanq&t Dr6g w BielskuPodlaskim,ul. Sportowa4, 17-100Bielsk
Podlaskizostalowszczetez dniem 08.08.2011r.postQpowanie
administracyjne
w sprawie
wydaniadecyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniachdla przedsigwzigciapolegaj4cegona
,Budowio drogi powiatowej nr 15838 od drogi nr 15748 - Niewino Le5ne - Niewino
Popb.wski€ od km 4+249 do kfl, 7+769, dl. Okolo 3n520lm'. w istnie.j4cymprzebiegu
trasy.
PoniewaZw powyzszej sprawie liczba stron przektacza20, zgodnie z afi. 49Kpa
w zwi4Tkuz art. 74 nst.3 ustawy z dnia 03 pazdziemika2008r Nr 199, poz, 1227)
obwieszczeniew powyzszej sprawie zostaniepodane do publicznej wiadomoScl, poprzez
w)'\tieszeniena tablicyogloszenUrzgduGminy Wyszkii w miejscowo6ci
NiewinoBorowe,
Niewino Le5ne,Niewino Poplawskie,Pulszei Mieszuki oraz na strcnie Biuletynu Informacji
PublicznejUrzqduGminyWyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.
Informuje siE o uprawnieniachwszystkich stron tego postQpowaniawynikaj4cych
z axt. l0 ustawy z dnia 14 czerwca1960r.Kodeks postQpowania
administracyjnego( Dz. U.
z 2000r.98 , poz. 107| 2p62. zttt. ) do czlnnego udzialu w ka2d)'mjego stadium
Shony mog4 zapoznai siq z dokumentac.jA
sprawy w siedzibie Urzgdu Gminy w
Wyszkach17-132Wyszkiul. Pi6rkowska2 fuok6j2) tel. 85 7305884w godz.8-l5.
Uwagi i tvnioski strony postQpowaniamog4 skladai na adres Urzqdu Gminy w
Wyszkach,ul. Pi6rkowska2,77-732 Wyszki, w formie pisemnej,ustnejdo protokolu lub za
pomocASrodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznosciopatrywania ich podpisem
elelitoniczn)'rno kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 .\,l,zesnia2001r. o podpisie
elektronicznlm(Dz. U. Nr 130,poz. 150,z p62.zm.)w termhie 7 dni od d&ty dorgczenia
niniejszegoobwieszczenia.
JednoczeSnie
informujesiq,ze W6jt Gminyw Wyszkachpismamiz dnia 12.08.2011r.
wyst4pil do RegionalnegoDyrektoraOchronySrodowiskaw Biab,rnstokuorazPa.fstwowego
Inspektora Sanitamegow Bielsl-u Podlaskim o wydanie opidi w sprawie obowiAzku
przeprowadzenia
ocenyoddziall.waniana Srodowiskod1aprzedmiotowegoprzedsiqwzigcia.
Zgodntez art. 49 Kpa dorgczenie uwa2asig za dokonanepo upl1'raie14 dni od dnia
publicznego
ogloszenia
obwieszczenia.

