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OBWIESZCZENIE 
o wydaniu opinii w sprawie stwierdzenia/ lub nie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko 

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w toku postępowania 

wszczętego na wniosek Pana Mariusza Raszkiewicza reprezentującego firmę BPT spółka  

z o. o. z siedzibą Bartąg ul. Tęczowy Las 2b/77, 10-687 Olsztyn, działającego z 

pełnomocnictwa Wójta Gminy Stawiguda, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg w miejskim 

obszarze funkcjonalnym Olsztyna związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską 

wraz z infrastrukturą od  skrzyżowania z drogą 598 po ul. Rumiankową oraz budowie 

traktów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stawiguda wraz z rozbiórką i budową 

infrastruktury technicznej została wydana opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.169.2016.JC.5 oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak: ZNS.4083.27.2016.MA. 

Informację o wydanej opinii 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 wydanych opinii, 

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. 
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