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Sadowne, 04.05.2021r
GPr.6220.4.7.2021

OBWTESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie aft.49 oraz art. 10 $1 ustawy z dnia |4 czerwca l960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z Ż0Ż0 f . poz. Ż56 ze zm.), w zluiązku art. ]4 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego oclrronie' udziale
społeczetistwa w ochronię środowiska oraz ocenach oddziĄwania na środowisko
(Dz. U. z20Żl roku, poz. 247 ze zm.),

Wójt Gminy Sadowne
zawiadamia

iŻ tut. organ zebrał iuŻ wystarczające dowody i materiĄ do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea|izację przedsięwzięcia polegającego
na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr. 4204W Płatkownica-Morzycryn-(granica powiatu)
Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki'', dla którego
prowadzone jest postepowanię administracyjne na wniosek Pana Dariusza Zbiecią ul. Prymasa
Stęfana Wyszyńskiego 33155, 08-l l0 Siędlce występującego w imieniu Zarządl Powiatu
Węgrowskiego, ul' Przemysłowa 5, 07-l00 Węgrów.

W szczególności informuję, że do wglądu w aktach Sprawy znajdują się stanowiska organów
opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie otaz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie
Podlaskim.

Z zebranym materiałęm dowodowym moŻna zapoznaó się oraz wypowiedzieó, co do jego treści
w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3,07-140 Sadowne pok. nr 18 w godzinach
urzędowania (8oo - l6oo) * terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza7},
zgodnie z art. 74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U ' z Ż0Ż1
r') poz' 247 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodęks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U.2020 poz.256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w BiuleĘnie Informacji
Publicznej.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publiczrrie dostępnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Sadowne www.bip.sadowne'pl oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne iogłoszone poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca
p lanowanego przeds ięw zięcia.
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Dzieri publicznego ogłoszenia 5 maja 20Żl r


