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Wyszki,dnia28.10.201
1r.

GKB 6220.6.2011KT
OBWIESZCZENIE
o wszcz€ciupostgpowania administracyjnego

Dzialajqc na podstawieart. 49 usta\ryyz dnia 14 czerwcai960r. Kodeks postQpowania
administracyjnego
(Dz.U. z 2000r.Nr98,poz. 1071zp62.zm.) w zwiqzkuz arI.74 :ust.3
ustawy z dnia 03 pat2dziemika2008r. o udostEpnianiuinformacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiskaoraz o ocenach oddzial)'wania na
Srodowisko(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z po2. zm.) zavtiadamiam,ze na wniosek
Powiatowego Zarzqdt Dr6g w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski
zostalo wszczQtez dniem 24.10.2011r. postQpowanieadministracyjne w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowychu\ryarunkowadachdla przedsiEwzipciapolegajqcegona:
,,Remoncie drogi powiatowej nr 15778 granica powiatu - Os6wka - Godzieby - Falki ,
na odcinku Godzieby - Falki od km 5+030 do km 6+379, o dlugo5ci odcinka 1349m w
istniej4cym przebiegu trasy, w obrQbie grunt6w wsi Falki i Godzieby gmina Wyszki.
PoniewaZ w powyZszej sprawie liczba stron przekacza 20, zgodnie z arl. 49Kpa
w zwiqzkt z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 pa,2dziemika2008r Nr 199, poz. 1227)
obwieszczeniew powyZszej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomoSci popnez
wpvieszenie na tablicy ogloszeriUrzgdu Gminy Wyszki i w miejscowoSciFalki i Godzieby
oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej UrzEdu Gminy
Wyszki
www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.
Informuje sig o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania wynikajqcych
z arI. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postEpowaniaadministracyjnego( Dz. U.
22000r.98,po2. 1071zpo2. zm. ) do czynnegoudzialuw kazdymjego stadium
Shony mog4 zapoznacsie z dokumentacj4 sprawy w siedzibie UrzEdu Gminy w
Wyszkach17-132Wyszki ul. Pi6rkowska2 (pok6j 2) tel.85 7305884wgod2.8-15.
Uwagi i wnioski strony postQpowaniamogq skladai na adres Urzqdu Gminy w
Wyszkach,ul. Pi6rkowska2,17-132 Wyszki, w formie pisemnej,ustnej do protokolu lub za
pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej bez koniecznoSciopatry"waniaich podpisem
elektronicznym o kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzesnia 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 150, z p62. zm.) w terminie 7 dni od daty dorgczenia
niniejszego obwieszczenia.
Jednoczeinieinformuje sip, ze W6jt Gminy w Wyszkachpismami z dnia28.10.201h.
wyst4pil do RegionalnegoDyrektora Ochrony Srodowiskaw Bialymstoku oraz Paistwowego
Inspektora Sanitamego w Bielsku Podlaskim o wydanie opinii w sprawie obowi4zku
przeprowadzeniaoceny oddzialywaniana Srodowiskodla przedmiotowegoprzedsigwzigcia.
Zgodnie z elrt.49 Kpa dorgczenie uwaZa sig za dokonanepo uply"wie 14 dni od dnia
publicznegoogloszeniaobwieszczenia.

