URZĄD GMINY NOWINKA
16-304 NOWINKA
woj. Podlaskie
Nowinka, dnia 23.03.2017 r.
Znak: AD II.6720.1.2017.BC

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74
ust. 3 pkt. l 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. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 07.02.2017 r. P.P.H.U. „August” Zbigniew Augustynowicz,
Nowinka 55, 16-304 Nowinka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku
warsztatowo – produkcyjnego do remontu i produkcji łodzi” położonej na działce
o numerze geodezyjnym 24/9 w obrębie Nowinka, gmina Nowinka.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją
w powyższej spawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka,
Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. l pkt 46 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw
Terenowych w Suwałkach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.
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-„mgr Dorota Winiewicz

