Rutki - Kossaki, dnia 11.12.2009 r.
RŚD. 7624 – 2/08/09

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RUTKI
o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)oraz art. 153 ust1 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.z
2008r. Nr 199 poz. 1227z późn. zm. , zawiadamia się, że dnia 09.05.2008r.zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia - Budowa linii kablowych średniego napięcia, linii kablowych niskiego
napięcia podwieszanych na pojedynczych słupach betonowych oraz słupowych stacji
transformatorowych zasilających domki letniskowe w Grądach Woniecko, gmina Rutki,
zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 49/1, 50, 66/8, 66/9, 65/1, 64/37, 64/35,
64/30, 64/31, 64/20, 64/33, 64/5, 64/34 położonych w miejscowości Grądy Woniecki, gmina Rutki,
na wniosek ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13.
Inwestor 10.12.2009r przedłożył raport o oddziaływaniu w.w przedsięwzięcia na środowisko,
którego zakres został ustalony postanowieniem Wójta Gminy Rutki RŚD. 7624 – 2/08 z dnia
14.07 .2008 roku, po wczesniejszym uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
informuje się, że z raportem o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, pok. Nr 14, w godzinach
urzędowania od 7.00 do 15.00. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać na
piśmie w tutejszym Urzędzie w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do
publicznej wiadomości tj. od 14.12.2009r. do 04.01.2010r.
Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki, w sołectwie Grady
Woniecko i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rutki
Wójt Gminy Rutki
Tadeusz Zelerowicz

