Rutki-Kossaki, dnia 21.11.2017r.
RŚD. 6220.1.8.2017
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego ( DZ.U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) i w związku 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 z 2017r., poz 1405 t.j.), Wójt Gminy Rutki
w dniu 17.11.2017r. na wniosek Podlaskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok wszczął
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża –Mężenin” .
Zgodnie z art. 75 ust 4 ww. ustawy w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1. pkt
4, wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje
wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część
terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, w tym konkretnym przypadku jest Wójt Gminy Rutki.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Łomża i Gminy Rutki.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się
z
aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr
201, Tel. 86 2763174 w godzinach 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski
w przedmiotowej
sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11
Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.
1579).
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, Wójt Gminy Rutki pismem z dnia 21.11.2017r.
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział spraw terenowych w Łomży o opinię co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych,
strony postępowania będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie w BIP Urzędu
Gminy Rutki, w zakładce Ochrona środowiska.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zawiadamiam także, zgodnie z art. 36§ 1, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w
ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 28.02.2018r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronie bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl oraz
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 RutkiKossaki, oraz w zainteresowanych sołectwach.
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