
Ostrowek dnia, 07.03.2016r.

Znak;IN.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

o wszcz^ciu postepowania administracyjnego
i wystqpieniu do organu opiniujqcego

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 267 ze zm.) w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 07.03.2016r. na wniosek Gminy Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115
( peinomocnik: Biuro Uslugowo-Projektowe ,,AKTE" Nowakowska Anna, os. Stare Sady
46/18, 98-300 Wieluri) postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajqcego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci: Nietuszyna, Bolkow, gm. Ostrowek, powiat
wieluhski.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.

Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) stosuje sie przepis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujqcy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.)organ prowadzEjcy
postepowanie wystajnl do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
1 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, liczqc od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie sie z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez: zamieszczenie na
stronie BIP Urzedu Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri w Urzedzie
Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri solectwa Nietuszyna, Bolkow.
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Ostrowek, dnia 07.03.2016r.

Naszznak:IN.6220.4.2016

OGLOSZEN1E

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Gminy
Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115( pemomocnik: Biuro Uslugowo-Projektowe ,,AKTE"
Nowakowska Anna, os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluri) w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na

budowie sieci kanalizacji sanitarncj w miejscowosci: Nietuszyna, Bolkow,
gm. Ostrowek, powiat wieluriski.

Podanic do publicznej wiadomosci nastapilo:

1. Tablica ogloszeri Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica ogloszeri solectwa Nietuszyna, Bolkow
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


