BURMISTRZ MONIEK
Mońki, 17.05.2018 r.
GI.6220.4.2018
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego
oraz 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 2017, poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia się,
że w dniu 08.05.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Powierzchniowej
eksploatacji piasku z udokumentowanej części złoża ŚWIERZBIENIE, położonego
na nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1/19, 1/22
i 1/25 – obręb Świerzbienie, gm. Mońki, pow. moniecki – o powierzchni 2,6 ha”
Ponadto pismami z dnia 17.05.5018 r. Burmistrz Moniek wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd
Zlewni w Augustowie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40a tiret 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 40b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 t. j.), planowane przedsięwzięcie zalicza
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony
postępowania będą informowane poprzez zamieszczenie obwieszczeń na stronie internetowej
www.um-monki.pl Urzędu Miejskiego w Mońkach w Biuletynie Informacji Publicznej,
zakładka decyzje środowiskowe wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego, ul. Słowackiego 5a.
Z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie zapoznać
się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,
pokój 101, tel.: (85)716 26 10 w godzinach 8:00-15:00. Uwagi i wnioski w przedmiotowej

sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę,
jeżeli:
1)

Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (bezczynność);

2)

Postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość)
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa

się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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