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RGK. 62203.2016

OBWIESZCZE|{IE
WOJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 24 listopada 2016 r.
o wydanym po§tanowieniu

( tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie i w m. Mochowo i Mochowo-
Parcele)

Na podstawie art. 123 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. - Kodelrs postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r- poz. 267 z późn. zm.), w zviązku z art. 63 ust.
2 i afi.21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania ną środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20]0 r. w sprawie przedsięwzięć
mogqcych znoczqco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nt 2|3, poz. 1397 z poźn.
zm.) po rozpatrzeńu wniosku od Pełnomocnika Inwestora- Gminy Mochowo w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.: ,oPrzebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo" oraz po zasięgnięciu
opinii/uzgodnień od organów opiniujących/vgadniających informuję, iz w dniu 24.II.2016 r.
zostało wydane

Postanowienie stwierdzaj ące brak p ottzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przewidzianym w art.

66 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
iego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2013 r. poz.1235 i 1233)

Z tteścią postanowienia można zapoznać się w tut. Urzędzie pok. nr 9, codziennie w
godzinach ptacy Urzędu.

Ww postanowienie wpisane zostało do prowadzonego przęz Wójta Gminy Mochowo
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o
Środowisku i jego ochronie. Wykaz ten znajduje się na stronie internetowej www.ekoportal.pl
orazw siedzibie Urzędu Gminy Mochowo.
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