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OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA

oCHRoNy Śnono\ilIsKA

Dzińając na podstawie art. 49 i I0 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20I7r. poz. 1257- j.t ze zm.), w związku z afi. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyrvania na
środowisko (Dz. U. z 20I7r. poz. 1405 - j.t ze zm) zawiadamtam, że w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskolvych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,rPrzebudowie z rozbudową drogi
gminnej nr 105 682 B Nowe Kupiski - Bożenica - Stare SierzpuĘ i drogi gminnej nr 105
685 B droga krajowa nr 61 - Stare Sierzputy", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku w dniu 14 lutego 20i8r. wydał postanowienie, znak: WSTII.420.2.2018.EM,
w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddział}.r,vania na środowisko dla
przedmiotowej inwestycji. Ponadto informuj ę, iż zebrany został pełny materiał dowodowy w
dw sprawie.

Jednocześnię zawiadamiarn, że strony postępowania mogą zapoznac się z aktami
sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału
Spraw Terenowych II w Łomży przy ulicy Nowej 2, pokój 223, tel. (86) 2164271
w godzinach od 8,00 - 15.00.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać
w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, ustnie do protokołu
oraz za pomocą Środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. IJ. z2016 t, poz. 1579) w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana
decyzja.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upłyłvie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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