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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art, l O§ l w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. 2020
r. poz. 283 ze zrn.)

Wójt Gminy Janowiec Kościelny zawiadamia,
że w postępowaniu
administracyjnym
zmierzającym
do wydania
decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
polegającego
na rozbudowie drogi powiatowej nr 1613 N na
ode. Janowiec Kościelny- Kołaki- Gołębie - Jabłonowo Dyby:
- Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Olsztynie
w opinii z dnia 15.04.2020
r.; znak:
WOOŚ.4220.189.2020.AB.2
wyraził
opinię,
iż dla w/w przedsięwzięcia
istnieje konieczność
przeprowadzenia
oceny oddziaływania
na środowisko oraz ustal ił pełny zakres raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia
na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.);
- Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie w dniu 07.04.2020 r. przekazał wniosek o wydanie opinii Wójta Gminy Janowiec
Kościelny zgodnie z właściwością
do Zarządu Zlewni w Dębem. Do tut. Urzędu w dn. 28.04.2020 r.
wpłynęło zawiadomienie
w tym zakresie; znak:WA.RZŚ.435.5.260.2020.BW.
Jednocześnie
informuję, że z dokumentacją
można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Terenowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu od pono do
piątku w godz. 7: 15 - 15: 15.
Zgodnie z art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie
zostalo podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pll
- na tablicy ogloszeń
- na tablicach
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Zdjęto dnia:

Pieczęć organu i podpis osoby odpowiedzialnej:
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