Krasne, 2013-05-06
ROŚ.6220.3.2013
OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267) 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 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 26 kwietnia 2013 roku na wniosek Powiatu Przasnyskiego zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr
1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona od km 12+590 do km 15+077,
odcinek o długości 2,487 km, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Krasne, powiat
przasnyski, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
•
88, 91, 87/1, 86/6, 92/3, 93/3, 94/3, 89/1, 90/1, 3012/5, 3012/7, 3012/9, 3012/11 –
obręb ewid. Kraski-Ślesice;
•
48/1, 95/6, 94/1, 93/2, 89/2, 81/4, 81/6, 79/2, 78/2, 72/1, 70/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51/2,
50/1, 49/2, 47/1, 46/2, 44/2, 43/1, 42/5, 42/3, 41/1, 39/1, 33/1, 32/1, 31/1, 30/1, 29/3, 27/1,
26/1, 22/1 – obręb ewid. Szlasy-Umiemy;
•
21/1, 27, 97/1, 96/1, 30/1, 29/1, 28/1, 25/1, 24/1, 26/1 – obręb ewid. Zielona.
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 w/w ustawy w dniu 06 maja 2013r. organ prowadzący
postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Przasnyskim 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 siedzibie
Urzędu Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, osobiście, listownie lub telefonicznie
pod nr (23) 671 00 17, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 w terminie 21 dni, tj.
od dnia 06 maja do 27 maja 2013r.

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

