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OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz z art. 73
ust. 1 i art. 74 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)
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Krasne zostało w dniu 12 marca 2009 roku wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsiach Krasne,
Wężewo i Zalesie.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 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 organem właściwym do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Krasne.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy w dniu 12 marca 2009r. organ
prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu Przasnyskiego oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo zapoznać się
z dokumentacją w sprawie, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie
pisemnej w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23
od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego
obwieszczenia, tj. od dnia 13 marca do 3 kwietnia 2009r.
Z up. Wójta Gminy
/-/ mgr inż Jan Wołosz
Sekretarz Gminy

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krasnem, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach
Krasne, Wężewo i Zalesie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne:
www.bip.krasne.pl, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

