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ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z
art. 74 ust. 3 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że zebrano pełen materiał dowodowy w toczącym się na wniosek Zarządu Powiatu
Łomżyńskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Adama Frankowskiego postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze droga wojewódzka nr 668” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony postępowania mogą
zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 i wypowiedzieć
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie
pisemnej na adres Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016
r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162).
Obwieszczenie umieszczono w dniu 30 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Jedwabnem - www.jedwabne.powiatlomzynski.pl oraz w miejscowościach
Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki i Janczewko.
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