Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Powiatu Ostródzkiego ul. Jana III
Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Roman Usługi Inżynierskie
Tatary 40 13-100 Nidzica, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N SmykowoNaprom”.

Ostróda, dnia 24 kwietnia 2015r
Nasz znak: RGP.6220.9.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.)
Zawiadamiam, o wszczęciu na wniosek na wniosek Powiatu Ostródzkiego ul. Jana III Sobieskiego
5, 14-100 Ostróda, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Roman Usługi
Inżynierskie Tatary 40 13-100 Nidzica, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom”.
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowane
przedsięwzięcia kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane:
-§3 ust. 1, pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
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.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Smykowo i Rudno
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