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INFORMACJA

Wojt Gminy Ostrowek, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353 ze zm.) —
zwanej dalej ustawy OOS, informacje o przystapieniu do przcprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w sprawie uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacje przedsiewziecia polegajaccgo na
,,budowie obory wolnostanowiskowej na glebokiej sciotce o obsadzie 170 DJP na
dzialkach o nr ewid 44, 47/6 w miejscowosci Janow, gmina Ostrowck".

Postepowanie w niniejszej sprawie zostalo wszczete na wniosek z dnia 30.06.2017r.
datawpl. 03.07.2017r. Pana Mariusza Walasika.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOS, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, organ wlasciwy do jej wydania zapewnia mozliwosc udzialu
spolcczeristwa w postepowaniu, w ramach ktorego przeprowadza ocene oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy OOS, informuje o mozliwosci zapoznania
sie z niezbcdna dokumentacja sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji
srodowiskowej, raportem o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko) oraz mozliwosci
skladania uwag i wnioskow w Urzedzie Gminy w Ostrowku , od poniedzialku do piqtku,
w godz.: 7:15 - 15:15, w terminie 30 dni, tj. od 11 lipca 2017r. do 11 sierpnia 2017r. Zgodnie
z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski moga bye wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokolu lub za pomoca^ srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania
ich bezpiccznym podpisem elektronicznym.

Informuj^ wiec, ze Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. -
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko kazdy ma prawo skladania uwag
1 wnioskow w postepowaniu wymagaj^cym udzialu spoleczenstwa.

Jcdnoczesnie informuje, iz na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOS decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w niniejszej
sprawie wydaje sie po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieluniu i po dokonaniu uzgodnicnia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi.

Niniejsza inibrmacja zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzcz zamieszczcnie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.ostrowek.bip.gmina.pl) oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek, w miejscu planowanego
przedsiewziecia.

Ryszard Turek
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OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, ud/iale spoleczenslwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353 ze zm.)

Wojt Gminy Ostrowek
podajc do publiczncj wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Pana
Mariusza Walasika w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziexna polegajacego na :

budowic obory wolnostanowiskowcj na gl^bokiej sciolce o obsadzie 170 D.JP na
dzialkach o nr ewid 44, 47/6 w miejseowosci Janow, gmina Ostrowek.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

1. Tablica ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica ogloszeri solectwa Janow /s?**
3. Biuletyn Informacji Publiczncj Gminy Ostrowek


