
OBWIESZCZENIE NR 32/2018
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 10 września 2018 r.

o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm., dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm., dalej ustawa ooś)

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

że w dniu 10 września 2018 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Pozezdrze znak: PP. 
6220.1.2018.RPK stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1750 N na odcinku od miejscowości Stręgiel, 
gmina Węgorzewo do miejscowości Kuty, gmina Pozezdrze. 

Równocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed 
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom 
zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że 
wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania.

Jednocześnie informuję, że:

- pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: ZNS.4083.15.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Węgorzewie wydał opinię w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko,

- pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. znak: WOOŚ.4220.257.2018.JC.2 Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie wydał opinię w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko,

- pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak: BI.ZZŚ.3.435.95.2018.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wydało opinię w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można 
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pokoju 17 w godzinach 
urzędowania (tj. 7.00-15.00) oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie do 11 września 2018 r. Po upływie 
wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś 
oraz art. 49 k.p.a zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pozezdrzu (www.bip.pozezdrze.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kuty, Gębałka, Krzywińskie, 
a także zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie 
(www.bip.wegorzewo.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie oraz na 
tablicach ogłoszeń miejscowości Stręgiel.

Pouczenie:
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Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 
2 k.p.a.).

  

 

Wójt Gminy

mgr Bohdan Mohyła
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