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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257), w związku z art. 85 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
2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Wójt Rudka zawiadamia,
że w dniu 7 grudnia 2017 r. roku została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i
rozbudowie drogi powiatowej Nr 1701B km 0+000 - 2+515.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74
ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), stosuje się przepisy 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.
Osoby będące stronami w postępowaniu mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie
Gminy Rudka, pok. nr 3, w godzinach 800 - 1600.
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy
Rudka w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z regulacją art. 49 k.p.a.,
zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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