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INFORMACJA
Wqjt Gminy Ostrowek, na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
i . o iklosk'pnianin inlornKn.;ji o Srodowisku ijcgo l u - l i r o n k - . u J / i a l c spokv/ensuva \e
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353)
zwanej dalej ustawy OOS, informacje o przystapieniu do przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w sprawie uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie budynku inwcntarskicgo na d/ialee o nr ewid 633 w miejscowosci Wiclgie,
gmina Ostrowck, powiat wielunski.
PnsiepouainV \j sprawie zostato wszczete na u i m ^ c k / dnia .!').() 'J.OUir.
Pana Tomasza Nowaka
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOS, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, organ wlasciwy do jej wydania zapewnia mozliwosc udziatu
spoleezehstwa w postepowaniu, w ramacli ktorego przeprowadza ocen^ oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy OOS, informuje o mozliwosci zapoznania
sie z niezbedn^ dokumentacjq sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej
wraz z zatqcznikami, opinia^ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu,
opiniq Regionalnego Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Lodzi, postanowieniem Wojta
Gminy Ostrowck oraz raportem o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko wraz z jego
streszczeniem w jezyku nicspecjalistycznym) oraz mozliwosci skladania uwag i wnioskow
w Urzedzie Gminy w Ostrowku , od ponicdzialku do pi;iikn, w godz.: 7:15- 15:15,
w tcrminic 21 dni, tj. od 18 sicrpnia 2016 r. do 7 wrzcsnia 2016r. Zgodnie z art. 34 w/w
ustawy uwagi i wnioski mogq. bye wnoszonc w formic pisemnej, ustnie do protokohi lub za
pomocq srodkow komunikacji clektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym
podpiscm elektronicznym.
Jednoczesnic informuje, iz na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOS decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizacje przedsiewziecia w niniejszej
sprawie wydaje sie po zasiegnipciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieluniu i po dokonaniu uzgodnienia przcz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi.
Niniejsza informacja zostaje podanc do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
na stronie Biulctynu Informacji Publicznej (www.ostrowck.bip.gmina.pl) oraz poprzez
wywicszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek, w miejscu planowancgo
przedsiewziecia (solectwo Wielgie).
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