Wójt Gminy Sienno
Ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno

Sienno, dnia 04.03.2016

Znak:OŚ.6220.4.2015
Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz 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 2013r. poz. 1235
z późn. zm.)
zawiadamiam strony
że w dniu 04.03.2016r. została wydana decyzja znak: OŚ.6220.4.2015 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 190522W
Wygoda – Osówka na odcinku o długości 2049mb od km 0+000 do km 2+049” w związku
z wnioskiem z dnia 08.12.2015r. Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno.
Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu
postepowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opiniami:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku w siedzibie Urzędu Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350
Sienno w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 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 (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235z późn. zm.), stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego strony mogą być
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie, bądź
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data podania do publicznej wiadomości 04.03.2016r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.sienno.pl, tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Sienno, tablicy ogłoszeń sołectwa Osówka, Wygoda oraz w pobliżu
miejsca realizacji inwestycji.
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