Rutki – Kossaki, dnia 27.01.2009r.
RŚD. 7624 – 2/09
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 49 i art. 61 §1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w zwiazku z
art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 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. Nr 199, poz. 1227 ) Wójt Gminy Rutki
zawiadamia
że w dniu 27.01.2009r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Rutki, 18-312 Rutki – Kossaki , ul. 11 Listopada 7 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „ Budowa dróg gminnych – ulic Raginisa i Sadowej w Rutkach Kossakach, gmina Rutki, powiat
zambrowski”, obejmującego działki o nr geodezyjnych 772, 894, 866/6, 891/2, 620, 621, 893/46, 893/50, 893/31, 893/32, 893/41 w obrębie miejscowości Rutki -Kossaki
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 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. Nr 199, poz. 1227 ) Wójt Gminy Rutki wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie oraz do Starosty Zambrowskiego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego Obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W tym terminie oraz 7
dni po jego upływie osoby będące stronami w przedmiotowym postępowaniu mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Rutki , 18 -312
Rutki Kossaki , ul. 11 Listopada 7, pokój Nr 14 w godzinach 7.00 – 15.00 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski .
Obwieszczenie zamieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki, w sołectwie wsi Rutki – Kossaki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki
Wójt Gminy
Tadeusz Zelerowicz

