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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z 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. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję,
że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy w związku z rozpatrywaną sprawą
w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki”
na wniosek inwestora – Urzędu Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18,
83-032 Pszczółki, Wójt Gminy Pszczółki wydał postanowienie o braku konieczności
sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.
Przebudowa

dróg osiedlowych w Gminie Pszczółki obejmuje następujące

ulice:
 w miejscowości Pszczółki: Nowa, C. K. Norwida, A. Mickiewicza (wraz z dojściem
do ul. Gdańskiej), H. Sienkiewicza, J. Brzechwy, J. Matejki, J. Słowackiego,
B. Prusa, J. Tuwima, W. Reymonta, S. Żeromskiego, W. Witosa, M. Konopnickiej,
część ul. Sportowej (od ul. Krótkiej do ul. Korczaka - przy Ośrodku Zdrowia)
oraz E. Orzeszkowej (do połączenia przez ul. Św. Ambrożego do ul. Szkolnej),
 w miejscowości Żelisławki - droga wzdłuż boiska sportowego przy szkole,
 w miejscowości
i Leszczynowej.

Kolnik

–

część

ulic

Spacerowej,

Słonecznej,

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie
w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, Referat Inwestycji Gminnych, pokój nr 16.

Różanej
Gminy

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości
przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18, a także
w miejscowości Kolnik oraz Żelisławki.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:
1. Biuletyn Informacji Publicznej UG w Pszczółkach, bip.pszczolki.pl,
2. tablica ogłoszeń UG w Pszczółkach,
3. tablica ogłoszeń w miejscowości Żelisławki,
4. tablica ogłoszeń w miejscowości Kolnik.

