
OBWIESZCZENIE NR 23/2019
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 7 listopada 2019 r.

dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego 
z budową pomostu stałego na działce oznaczonej nr ewid. 378 (jezioro Dargin) na wysokości działki o nr 

ewid. 427, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.20.2019.RPK)

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz 2096 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 6 listopada 2019 r. zostało wydane postanowienie nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie dokumentów określonych w art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), 
celem stwierdzenia obowiązku lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu stałego na działce oznaczonej nr ewid. 
378 (jezioro Dargin) na wysokości działki o nr ewid. 427, obręb Harsz, gm. Pozezdrze.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze 
zm.) niniejsze postanowienie przerywa bieg terminów sprawy do czasu rozstrzygnięcia w drodze postanowienia 
(czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000) przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 
1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pok. 17 w godzinach urzędowania.

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 7 listopada 2019 r.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło  udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

mgr Bohdan Mohyła
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