
WÓJT GMINY
KOWALA

BI.6220.5.2017
Kowala, dnia 17.10.2017r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 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 2017r. poz. 
1405 ze zm.)

że na wniosek firmy Biuro Inżynierskie SMBI z siedzibą pod adresem Al. 
Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom z dnia 12.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości 
Augustów, od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
DP 3564W”.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy 
i składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Kowali 105A, pokój 10, w godzinach 
urzędowania, tel. 48 610-17-60 w. 31 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub 
podania do publicznej wiadomości w inny sposób.

Ponadto informuję o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 
63 ust. 1 i 2 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2016r. poz. 353), oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 
2016r. poz.71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po 
zasięgnięciu opinii i ewentualnych (w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko) uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg wykazu: BIP, tablica ogłoszeń UG, tablica sołtysowska miejsca inwestycji.
3. a/a.

zawiadamiam,


