
Stawiguda, dnia 21.10.2015 r. 

 

OŚiP.6220.20.2015.MJ 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235) 
 

Wójt Gminy Stawiguda 
 

 zawiadamia, że w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie dróg 

gminnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (Mobilny MOF) w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (od skrzyżowania z drogą wojewódzką 598 

do skrzyżowania z drogą powiatową 1372N przez ul. Przyrodniczą, ul. Jeziorną i ul. 

Rumiankową w Bartągu) wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej organ 

prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),  

pismem z dnia 31.08.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o opinię w 

sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Informację o wystąpieniu do organów opiniujących zamieszcza się na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, tablicach ogłoszeń w miejscowości Bartąg 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego 

postępowanie z uwagi, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20. 

Jednocześnie informuję, że z treścią w/w pism można zapoznać się w siedzibie Urzędu 

Gminy Stawiguda, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu. 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po 

upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia. 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda 


