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OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kamionka Nowa, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości
1,414 km, oraz wystąpieniu do organów opiniujących
Bargłów Kościelny, dnia 22 listopada 2016 r.
O.6220.7.2016.PB
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow.
Augustowskim o łącznej długości 1,414 km,
oraz wystąpieniu do organów opiniujących
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1, 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
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),
zawiadamiam
że w dniu 18 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bargłów Kościelny w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kamionka Nowa, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 1,414
km.
Przedsięwzięcie, zgodnie z §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),
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego
sporządzenie raportu może być wymagane.
Zestawienie działek geodezyjnych na których będzie realizowane przedsięwzięcie:
Nazwa obrębu
ewidencyjnego

Kamionka Nowa

Nr działki
235, 140/1, 144, 147, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 171, 174, 177,
168*, 176, 180, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 195*, 196, 199, 201, 203, 187*, 143/1*,
141/1, 142, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 172, 173, 178, 179, 181,
184, 188, 189, 192, 197, 198, 200, 202, 204,

*Działki stanowiące własność Inwestora - Gminy Bargłów Kościelny

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. art. 75 ust. 4 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
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm.) postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
przeprowadza organ do wydania tej decyzji, po zasięgnięciu opinii:
-

ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, ul.

ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, ul.
Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów;
ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw
Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki.
Wobec powyższego w dniu 22 listopada 2016 r. wystąpiono do ww. organów właściwych do wydania opinii, co do
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną
przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty opublikowania
niniejszego obwieszczenia
w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny pokój nr 2 w godzinach pracy
Urzędu tj. 7:30 – 15:30. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
Wój Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński

Metryka strony
Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski
Wprowadzający: Paweł Bućkowski
Modyfikujący: Paweł Bućkowski
Data modyfikacji: 2016-11-22
Opublikował: Paweł Bućkowski
Data publikacji: 2016-11-22

