
OBWIESZCZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 13 września 2018 r.

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. - dalej ustawa ooś) oraz 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 ooś

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA
ORAZ 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

że dnia 13 września 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Pozezdrze stwierdzająca 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.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 
w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pok.17 w godzinach urzędowania.

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 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie oraz na tablicach ogłoszeń 
w miejscowości Stręgiel.

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 13 września 2018 r.

Pouczenie:

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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