Obwieszczenie. Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej,
Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79,
330/83, obręb Kajkowo nr 12, pismem z dnia 9 września 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267
j.t.), w związku z art. 59 ust. 1, pkt 2, art. 64 i art. 74 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 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej,
Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb
Kajkowo nr 12, pismem z dnia 9 września 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie
opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
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