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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1, 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  

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia, że w dniu 

02.06.2016 r. na wniosek Pani Anny Grodkiewicz, reprezentującej Gminę Stawiguda zostało 

wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Bartążek – Bartąg gm. Stawiguda. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 353), właściwym do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

jest Wójt Gminy Stawiguda. Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy, przedmiotowe 

postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Informację o wszczętym postępowaniu 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 zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią złożonego 

wniosku oraz załączonej dokumentacji 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Obwieszczenie uważa się za 

doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia. 

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda 

 


