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OŚ. 6220.5.1.2022 

 

OBWIESZCZENIE 
Zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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.) oraz art. 61 § 4 w związku z art. 
10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  

 

Wójt Gminy Sarnaki 
 

zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2022r wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
ciągu drogowego nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki – gr. Woj. (Janów Podlaski) na odcinku 
4,520km.  

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Zarząd Powiatu Łosickiego. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zostały wysłane dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie, z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń  
o wniosku. 

Wobec tego informuję, że strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  
w drodze obwieszczenia mogą: zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w 
siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 w pok. nr 103 od poniedziałku do 
piątku w godz. pracy urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Sarnakach www.sarnaki.pl i Biuletynie Informacji Publicznej 
https://bip.sarnaki.pl/ na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach oraz tablicy 
ogłoszeń miejscowości Serpelice, Borsuki.  

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia. 
 

 

 

Wójt Gminy Sarnaki 
/-/ Grzegorz Arasymowicz  

 
wywieszono w dniu 15.11.2022r 
zdjęto w dniu ………………………. 
 


