Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo
–Naprom”,w dniu 30 lipca 2015r.: wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w związku z
przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostródzie o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia.
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Ostróda, 30 lipca 2015r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74, 77 i 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy
Ostróda zawiadamia Strony, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1239N Smykowo –Naprom”,w dniu 30 lipca 2015r.:
-wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w związku z przedłożeniem
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o ustalenie warunków realizacji
przedsięwzięcia.
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w sąsiedztwie
planowanej inwestycji.
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul.
Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju
308 w godz. od 730 do 1530.
W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać
uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Ostróda oraz w miejscowości Rudno i Smykowo.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 31.07.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

data publikacji: 31.07.2015, ostatnia aktualizacja: 31.07.2015, odsłon: 695

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:
http://bip.gminaostroda.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-ostroda-zawiadamiajace-ze-w-toku-postepowa
nia-zmierzajacego-do-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewiecia-pn:-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1239n-s

