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OBWIESZCZENIE
o wszczgciupostppowania
administracyjnego

Dzialaj4c na podstawieart. 6l ust. 4 oraz art. 49 ustawy z d]nta14 czerwca 1960r.
Kodekspostgpowania
administracyjnego
Qz U. z 20L3t, poz,267), zwanejdalej ,,Kpa"
w zwtryku z aft.74 ust. 3 ustawyz dnia3 pazdzielr'rka2008r. o udostgpnianiuinformacji o
Srodowisku
i jego ochonie, udzialespoleczefstwa
w.ochronieSrodowiska
oraz o ocenach
oddziaty"wania
na srodowisko(Dz. U. z 2008r.Nr 199,poz. 1221z p62.zm.J,zwanejdalej
stronypostQpowania,
ze na wniosekGreen
,,ustawaOOS",W6jt GminyWyszki zawiadamia
Bear CorporationPolandSp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679WarszawazostalowszczQte
z dniem 03.10.2013r.postepowanieadministracyjnew sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych
polegajqcego
uwarunkowaniach
dla przedsiqwzigcia
na ,,Budowiefarmy
wiatrowej Wyszki wraz z infrastrukturq towarzyszqcq" w obrQbiegunt6w wsi: Bujnowo,
Malesze,MierzwinDu2ry,Niewino Borowe,NiewinoLesne,NiewinoPoplawskie,
Niewino
Stare,Pierzchaly,
Pulsze,Stacewicze,
Szpaki,WarpechyStaregminaWyszki.
Jednoczeinie
zgodniez art. 106$2Kpa informujesiQ,ze W6jt cminy w Wyszkach
pismami z dnia 14.10.2013r.
wyst4pil do Regionalnego
Dlrektora Ochrony Srodowiska
w BialymstokuorazPanstlvowego
InspektoraSanitarnego
w BielskuPodlaskimo wydanie
opinii w sprar'/ieobowi4zkuprzeprowadzenia
oceny oddziall'waniana Srodowiskodla
przedmiotowego
pzedsiEwziEcia.
Informuje sig o uprawnieniachwszystkich stroo tego postgpowaniawynikaj4cych
z art. 10 Kpa do czynnegoudziafu w kazdym jego stadium. Strony mogq zapoznacsiQ z
dokumentacj4
sprawyw siedzibieUrzqduGminyw Wyszkachl7-132Wyszkiul. Pi6rkowska
2 (pok6j 2) tel. 85 7305884w godz. 8-15. Uwagi i wnioski stronypostQpo\"ania
mogq
skladaina adresUrzgduGminy w Wyszkach,ul. Pi6rkowska2, 17-132Wyszki, w formie
pisemnej,ustnej do protokotulub za pomoc46rodk6wkomunikacjielektronicznejbez
koniecznosci
opatrywania
ich podpisemelekhoniczn).rn
o kt6rlm mowaw ustawiez dnia l8
wrzesnia2001r.o podpisieelektronicznym
(Dz. U. Nr 130,poz. 150,z p62.zm.) na adres:
ug_wyszki@post.pl
..
Poniewazw powyzszejsprawieliczba stron plzekracza20, zgodniez art. 49Kpa w zwi4 ku
zafi.'74 trst.3 ustawy OOS obwieszczenie
w powyzszejsprawie zostarie podanedo
publicznejwiadomo6ci
poprzezwlwieszeniena tablicyogloszeliUrzQduGminyWyszkii w
miejscowosci: Bujnowo, Malesze,Mierzvrin DuZy, Niewino Borowe,Niewino Le{ne,
NiewinoPoplawskie,
Pulsze,Stacewicze,
NiewinoStare,Pierzchaly,
Szpaki,WarpechyStare,
Kozuszki, Bogusze,G6rskie, Mierzwin Maly, Zakrzewo,Mieszuki, Luczaje, Kowale
w gminie Wyszki, na stlode Biuletlnu Infomacji Publicznej Urzqdu Gminy Wyszki
www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.,
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Brarisk oraz
w miejscowoSci
ZaluskieKoscielnew gninie Brafsk orazna tablicyogloszerigminyBielsk
Podiaskii w miejscowodciach
Lubin Kodcielny,Lubin Rudolty, Brze6ciankai Nalogi
w gminieBielsk Podlaski.Zgodniez art.49 Kpa zawladomienie
uwazasiQza dokonanepo
upllwie 14dni od dniapublicznego
ogloszenia
obwieszczenia.
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