WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
Ldz. ROS-7624-I-36/09/10

Sanok, dnia: 02.07.2010r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199, poz. 1227/ i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 z
późn. zm./, w związku z wnioskiem Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,
dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 2231R ul. Mickiewicza, nr
2231R ul. Białogórska, nr 2235R ul. Traugutta, nr 2235R Sanok – Dobra w km 0+743 do
17+700 z wyłączeniem odcinków osuwiskowych w km 5+405 do 6+350, od km 7+494 do
km 7+769, od km 11+300 do km 11+650 oraz obiektów mostowych od km 4+357 do km
4+614, od km 14+182 do km 14+205 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 7+769 do
km 7+894 w miejscowości Międzybrodzie, gmina Sanok,
Wójt Gminy Sanok
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 02.07.2010r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie
ciągu dróg powiatowych nr 2231R ul. Mickiewicza, nr 2231R ul. Białogórska, nr 2235R
ul. Traugutta, nr 2235R Sanok – Dobra w km 0+743 do 17+700 z wyłączeniem odcinków
osuwiskowych w km 5+405 do 6+350, od km 7+494 do km 7+769, od km 11+300 do km
11+650 oraz obiektów mostowych od km 4+357 do km 4+614, od km 14+182 do km
14+205 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 7+769 do km 7+894 w miejscowości
Międzybrodzie, gmina Sanok.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanok, ul.
Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok. 103 I piętro w godzinach od 7:30 do 15:30.

WÓJT GMINY SANOK
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanok, Starostwa
Powiatowego w Sanoku, Urządu Miasta Sanoka, oraz tablice ogłoszeń w miejscowościach Trepcza, Międzybrodzie, Dębna, Mrzygłód, Hłomcza i Dobra.

