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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zc zm.), zwanej dalej w skrocie k.p.a., w zwiazku
z art. 74 usl. 3 w nawiazaniu do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
zwanej dalej w skrocie ustawy oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia Rady Ministrow 7. dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco odd/.iatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w nawiazaniu do wniosku Gminy Ostrowek, reprezentowanej przez
pelnomocnika, z 26 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyla_czami
w m.: Skrzynno i Rudlice",

zawiadamiam, ze:
7 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wydal decyzje nr 38/2019 znak:
WOOS.420.226.2018.MRc.13 o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajaea^ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Wskazuje dzieh publicznego ogloszenia: 10 nuiia 2019 r.

Z aktami sprawy, w tym opiniami Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej
w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu mozna sie zapoznac
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113
Lodz, pietro XTT, pokoj 1216, od poniedziatku do piatku. w godzinach 7:30 15:30,
tel. (42) 66 50 382. Z trescia^ decyzji mozna zapoznac sie rowniez w Urzedzic Gminy Ostrowck.

Pouczenie
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Regionalny Dyrektor
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Wywieszono dma: ?̂. O 5T ZoA^ Kazimierz Perek
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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 w nawiazaniu do art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 pazd/iernika
2008 r. o udostepnianiu inibrmacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. po/. 2081 ze zm.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,

podaje do publicznej wiadomosci

ze 7 maja 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrowek, reprezentowanej przez
pelnomocnika, z 26 listopada 2018 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m.:
Skrzynno i Rudlice" wydana zostate decyzja Nr 38/2019 znak: WOOS.420.226.2018.MRe. 13 o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia stwierdzaj^ca brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Szczegolowe informacje w sprawie mozna uzyskac w Wydziale Ocen Oddzialywania
na Srodowisko RDOS w Lodzi, ul. Traugutta 25. w godz. 730-1530, pokqj 1216 tel. (42) 665 03 82.
Ponadto z tresciq. decyzji mozna zapoznac si$ w siedzibie Urzedu Gminy Ostrowek.

Regionalny Dyrektor
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Kazimierz Perek

Zdj^to dnia:

Piecz^c \irzcdu

Do obwieszczenia w sposob zwyczajuwo przyjgty (14 dni nie liczqc dnia pubiicznego ogfoszenia i dnia zdjgcia):
1. Urzad Gminy Oslrowek
2. Tablica ogloszcn Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
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