Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, został
zgromadzony materiał dowodowy.

Nasz znak: RGP-7624/3/2009
Ostróda, dnia 15 października 2009 r.<?xml:namespace
prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy
Ostróda zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości
Wałdowo, został zgromadzony materiał dowodowy.
Zgodnie z art. 10 kpa stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się
odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgromadzonych żądań przed
wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w
terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III
Sobieskiego 1 ( informacja w pok. nr 315 ) , w godzinach 730 - 1530.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Postanowienie jest
ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.
Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin
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