Rutki, 23.07.2007r.
RŚD.7624 – 7/WP/07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUTKI
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do
organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2000r. Nr 98 . poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku, nr 129, poz. 902)
ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK
Centertel (nazwa stacji – RUTKI, kod stacji 481/1185) na istniejącej wieży kratowej
znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 23/1 w miejscowości Rutki Kossaki,
gmina Rutki, powiat zambrowski, województwo podlaskie”, na wniosek pełnomocnika strony
Pani Sylwii Bąbrych reprezentującą Inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. 01-230 Warszawa, ul.
Skierniewicka 10a.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska i
art. 10 K.P.A informuje się o możliwości składania uwag, wniosków oraz wglądu do Raportu o
oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Rurki ul. 11
Listopada 7, 18-312 Rutki Kossaki, pokój nr 14 , w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 Prawo ochrony środowiska oraz § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowani związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.
2573 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Wojewodą
Podlaskim.
Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rutki, w sołectwie Rutki
Kossaki oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Rutki.
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