Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 8 kwietnia 2021 r.
GNŚ.6220.1.2020
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 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
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w
postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014.
Zgodnie z art. 79 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, niniejsze postępowanie jest prowadzone z
udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie oraz do
rozpatrywania uwag i wniosków w tym postępowaniu jest Wójt Gminy Wizna.
W myśl art. 77 ust. 1 ww. ustawy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie będzie wydana z uwzględnieniem warunków określonych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw
Terenowych II w Łomży w postanowieniu znak WSTII.4221.1.2021.WN z dnia 8 kwietnia
2021 roku.
Informuję, iż każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z dokumentacją
sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni licząc od dnia 9 kwietnia 2021 roku
do 10 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pok. nr 2
w dni robocze w godzinach 800 – 1500
Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym
spowodowane pandemią COVID-19 zaleca się kontakt telefoniczny pod nr 86 888 90 00
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub email:
sekretariat@gminawizna.pl z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Złożone uwagi i wnioski wniesione w trybie niniejszej procedury będą rozpatrzone
przez organ – Wójta Gminy Wizna przy wydawaniu decyzji z sprawie.
Zgodnie z treścią art. 35 powyższej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie
wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 oraz przesłanie
sołtysowi sołectwa Wizna I celem wywieszenia go na tablicy ogłoszeń.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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