Wójt Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Stawiguda, dnia 29 lipca 2020r.
OŚiP.6220.31.2020.PA.17

OBWIESZCZENIE
Na
podstawie art. 38 i art. 85 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 (tekst jedn.Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 29 lipca 2020r. decyzji Nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parkingów i garaży wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy
Bartąskiej, na terenie działki oznaczonej numerem 201/13 w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda”,
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej
treścią oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy
Stawiguda pok. 12, w godzinach pracy.
Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy
ul. Olsztyńskiej 10, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30, tablicy
ogłoszeń w sołectwie Jaroty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu
prowadzącego postępowanie z uwagi, że liczba stron w postępowaniu przekracza 10.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne
obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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