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OBWIESZCZENIE
o wszcz€ciupostfpowaniaadministracyjnego
Dzialaj4cna podstawie
art.49 ustawyz dnia 14czerwca1960r.Kodekspostqpowania
administracyjnego
( Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071z p62.zm.)w zwi4zkuz art. 74 ust.3
ustawy z dnia 03 paZdziemika2008r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowiskui jego
ochronie,udzialespoleczenstwa
w ochronieirodowiskaolaz o ocenachoddzialy.wania
na
Srodowisko
(Dz. U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227z p6L. zm.) zawiadamiam,
2e na wniosek
Powiatowego
Zau4dl Dt6g w BielskuPodlaskim,ul. Sportowa4, 17-100Bielsk Podlaski
zostalowszczQte
z dniem 19.11.2012r.postQpo\&anie
administncyjnew sprawiewydania
decyzji o drodowisko{ychuwarunkowaniach
dlaprzedsiqwziqcia
polegaj4cego
na:
,,Remonciedrogi powiatowejnr 15838od drogi Nr 15798 Szczepanyod km 0+000 do
km 1+400mb., o dlugoici odcinka 1400mbw istniej{cym przebiegutrasy, w obr?bie
grunt6wwsi Szczepanyi Zakrzewo gminaWyszki.
Poniewazw powyzszej sprawie liczba stron przek;racza20, zgodnie z art. 49Kpa
w zwi4pku z arl. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 pa2dziemika2008r Nr 199. poz. 122'/)
obwieszczenie
w po\ryzszejsprawiezostaniepodanedo publicznejwiadomoScipoprzez
wywieszeniena tablicy ogloszeiUrzqduGminy Wyszki i u'miejscowo6ciSzczepanyi
Zakrzewo oraz na stronie Biuletynu Infomacji Publicznej Urzqdu Gminy Wyszki
www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl.
lnformuje siq o uprawnieniach
wszystkichstron tego postQpowania
wynikajqcych
z afi. 10 ustawyz dnia 14 czerwca1960r.KodekspostQpowania
( Dz. U.
administracyjnego
z 2000r.98 , poz. 10712p62.zrn.) do czymegoudzialuw kazdymjego stadium
Stronymog4 zapozrni sig z dokumentacjq
sprawyw siedzibieUrzgduGminy w
Wyszkach
l7-132WJszkiul. Pi6rkowska
2 (pok6j2) tel.857305884wgod2.8-15.
Uwagi i wnioski strony postQpowania
mog4 sklada6na adresUrzEduGminy w
Wyszkach,
ul. Pi6rkowska2, 17-132Wyszki. w formiepisemnej,ustnejdo protokolulub za
pomoc4Srodk6wkomunikacjielektronicznej
bez koniecznojciopatr)'waniaich podpisem
elektronicznymo kt6rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeSnia200ir. o podpisie
elektronicznym
(Dz. U. Nr 130,poz. 150,2p62.zm.)w terminie 7 dni od daty dorpczenia
niniejszegoobwieszczenia.
Jednocze6nie
informuje
siQ,2e
W6jt Gminyw Wyszkach
pismami2dnia22.11.2012r.
wyst4pildo Regionalnego
DyrektoraOchronySrodouiskaw BiatlmstokuorazPaistwowego
InspektoraSanitamegow Bielsku Podlaskimo wydanie opinii w spnwie obowi4zku
przeprowadzenia
ocenyoddziall.wania
na 6rodowisko
dlaprzedmiotowego
przedsiQwziQcia
.
Zgodtiiez art.49 Kpa dorgczenieuwaZasie za dokonaoe
po uplywie 14 dni od dnia
publicznego
ogloszenia
obwieszczenia.
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