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

Sanok, dnia 09.08.2010r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami/, 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 przedsięwzięcia na środowisko / Dz. U. z 2008r nr 199. poz. 1227/
Wójt Gminy Sanok
z a w i a d a m i a,
że na wniosek Powiatu Sanockiego, w dniu 9 sierpnia 2010r. została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa 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.
Właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom działek objętych inwestycją oraz działek
znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przysługuje przymiot strony w
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w
Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój 103, I piętro, w godzinach pracy urzędu.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanok, BIP U.G Sanok, Starostwie Powiatowym w Sanoku, Urzędzie Miasta
Sanoka, oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trepcza, Międzybrodzie, Dębna, Mrzygłód, Hłomcza i Dobra.

