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Nowogród, 19 kwietnia 2010 r.

RG.7624-01/10

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODU

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z 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 (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
informuję
że w dniu 19 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród - Jankowo
- Sulimy - Chmielewo
- Grądy - Grzymały Nowogrodzkie
- do drogi wojewódzkiej
645 i
przebudowie skrzyżowania
w miejscowości
Chmielewo z drogą wojewódzką
i drogą na działce
gminnej nr 497/2.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na następujących działkach:
nr działki 122 na terenie gruntów m. Nowogród,
nr działek: 73/1, 166 położonych we wsi Jankowo Młodzianowo,
nr działek: 253, 337 położonych we wsi Jankowo Skarbowo,
nr działek: 33/1, 107/1, 108 położonych we wsi Sulimy,
nr działek: 202, 203, 1093, 1251 położonych we wsi Sławiec,
nr działki 382/2 oraz działkę gminną nr 381 położone we wsi Grzymały,
nr działki 154/1, 153/1, 497/1, 497/2 (droga gminna), 499 (droga wojewódzka) i na części
działki 155 (prywatna) położonych we wsi Chmielewo oraz na częściowym zajęciu działek przyległych
do pasa drogowego, w miejscach gdzie pas drogowy będzie musiał być poszerzony, lecz nie więcej
jak 3 m od granicy pasa drogowego.
Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust.
3 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.
Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
przewidujący zawiadomienie
stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie
lub inny
zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, w Referacie
Rozwoju G0foP0darczego, Rolnictwa i Infrastruktury, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 15 .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41 oraz przesłane sołtysom wsi Jankowo
Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Sulimy, Chmielewo, Sławiec, Grzymały celem poinformowania
mieszkańców i wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

