BURMISTRZ MONIEK
Mońki, 11.12.2015 r.
GI.6220.22.2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się,
że w dniu 10.12.2015 r. na wniosek Gminy Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki, zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Mońki-Oliszki
o długości 1962 m, teren gminy Mońki”
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)
w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 kpa, przewidujący
powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z powyższą podstawą prawną doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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,
Burmistrz Moniek pismem z dnia 11.12.2015 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mońkach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.um-monki.pl Urzędu Miejskiego w Mońkach w Biuletynie
Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Słowackiego 5a oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

