
Ostrowek dnia, 15.09.2016r.

Znak:lN.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE
o wszcz^ciu postcpowania administracyjnego

i wystijpieniu do organow opiniujijcych

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960r. Kodcks Postepowania
Administracyjnego (t, j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w zwiazku 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. 2016r., poz. 353)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 15.09.2016r. na wniosek Gminy Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115
postcpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
reali/acje przedsiewziecia polegajaccgo na budowic drogi wewnetrznej rolniczcj
dojazdowej do gruntow rolnych w m. Janow od km 0+000 do km 1+068 o dl. 1068m na
dzialkach nr cw 64/2; 464; 72/3; 75/5 obrcb Janow, 1 obreb Wola Rudlicka.

Liczba stron postcpowania w przedmiotowej sprawie pr/.ekracza 20.

Zatcm zgodnic z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udzialc spolcczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziafywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353) stosuje sic przcpis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przcwidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postcpowania 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
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353) organ prowadzacy postepowanie
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Wieluniu o wydanie opinii, co do potrzcby
przcprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego przedsicwziecia na srodowisko.

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

Otr/ymuja:
^sp^***

/T\. Inwestor:
Gmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie:
(IMP Urzedu Gminy w Ostrowku, lablica ogtoszeh Urzedu Gminy w Ostrowku,
tablica ogloszen selectwa Janow, Wola Rudlicka)

3. a/a



IT OSTROWEK
Ostrowek, dnia 15.09.2016r.

Nas/znak:lN.6220.8.2016

OGEOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353)

Wojt Gminy Ostrowek
podajc do puhlicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Gminy
Ostrowck, 98-311 Ostrowek 115 w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na :

budowa drogi wewnctrznej rolniczcj dojazdowej do gruntow rolnych w m. Janow od km
0+000 do km 1+068 o dl. 1068m na d/ialkach nr cw 64/2; 464; 72/3; 75/5 obr?b Janow,
1 obr^b Wola Rudlicka.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

1. Tablica ogloszeri Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Janow, Wola Rudlicka
3. Biuletyn mformacji Publicznej Gminy Ostrowek


