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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257), zwanej dalej „k.p.a.", art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z
2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji",
zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim, z upoważnienia którego występuje P.
Leszek Aleksiejuk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km
0+000-2+515
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do
czynnego udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i
wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Rudka, pok. nr 3, w godzinach 800 - 1600.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016
r., poz. 71).
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie
wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Rudka oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka a także we
właściwych sołectwach.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręcz^mó po upływie 14 dni od dnia
publicznego jego ogłoszenia.

