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OBWIESZCZENIE  

o udziale społeczeństwa 

Wójt Gminy Kulesze Kościelne, na podstawie art. 33 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 2021r. poz. 735, z późn. 

zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ, 

informuje 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 

 „Rzeka Rokietnica – odbudowa koryta wraz z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi 

w km 14+890 – 27+028, pow. Wysokie Mazowieckie – dokumentacja projektowa”. 

na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w imieniu którego działa 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, reprezentowany przez pełnomocnika 

– Pana Tomasza Pawłowskiego ESTAKADA ul. Rzędziana 15, 15-698 Białystok. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 

w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”. 

Zgodnie z art. 21 i 22 ust. 1 ustawy OOŚ informuję, iż dane o: 

–wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

–postanowieniu Wójta Gminy Kulesze Kościelne, 

–raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją sprawy, w tym z: 

–wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, 

–opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, 

–opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

–opinią Ministra Infrastruktury, 

–postanowieniem Wójta Gminy Kulesze Kościelne, 

–raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz o możliwości składania uwag 

i wniosków w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, pok. 7, od poniedziałku do 

piątku, w godz.: 800 –1600,w terminie 30 dni, tj. od 7 października 2020 r. do 6 listopada 2021r. 

Zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 

do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@kuleszek.pl). Na 

podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 

Wójt Gminy Kulesze Kościelne. 



Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Kulesze 

Kościelne, po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem 

Mazowieckiem oraz Ministra Infrastruktury.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne 

(kuleszek.bip.gmina.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 

Kulesze Kościelne. 
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