Sarnaki, dnia 23.06.2022r.

Wójt Gminy Sarnaki
OŚ.6220.2.7.2022

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
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 2022 r., poz. 1029 ze zm. dalej ustawa ooś)
podaję do publicznej wiadomości informację
oraz
na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.- dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
zawiadamiam strony postępowania
o wydanej w dniu 22.06.2022r decyzji Wójta Gminy Sarnaki znak: OŚ.6220.2.6.2022
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2008W Górki – Litewniki
– Hołowczyce – Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2007W.
Wobec tego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 w pok. nr 103 od poniedziałku
do piątku w godz. pracy urzędu. Od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia w drodze obwieszczenia.
Ponadto treść decyzji zostaje udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14
dni od dnia 23 czerwca 2022r.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, wobec tego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
ooś oraz art. 49 k.p.a. – obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Sarnakach www.sarnaki.pl i Biuletynie Informacji Publicznej na tablicach ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Nowe Hołowczyce,
Zabuże.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy Sarnaki
/-/ Grzegorz Arasymowicz
wywieszono w dniu 23.06.2022
zdjęto w dniu ……………………….

