WÓJT GMINY SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel.(0 85)655 2 8 6 0 , fax: 655 29 11

Siemiatycze, 2015.02.09

RG.6220.1.2015

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 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.
2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek
Zarządu Powiatu w
Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze złożony w dniu
04.02.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa dróg
powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze - Czartajew oraz nr 1726B w m.
Czartajew”.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach:
• obręb miasto Siemiatycze: działka nr: 1894 - działka drogowa,
• obręb Czartajew: działki nr: 535; 536; 504; 513; 514/2 - działki drogowe,
działka nr: 518 - rzeka Kamionka,
działki do podziału nr: 479/1; 508/1; 222; 470; 466; 203/6; 530; 159/5; 174/1; 317/28;
317/5; 317/15; 317/16; 317/33.
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.
W myśl 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.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, pok. Nr 8, tel. 85 655 28 60 wew. 43
w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08°° - 153°.

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
2. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy, zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a. poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy ul. T. Kościuszki 35, Urzędu Miasta Siemiatycze ul.
Pałacowa 2, wsi Czartajew oraz umieszczone na stronie internetowej bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

