Ostrowck dnia 19.07.2016r.

Znak: IN.6220.5.2016
OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek
o wydaniu decy/ji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjv pr/edsiew/iecia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostcpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., pox. 353), Wojt Gminy Ostrowck
podaje do publiczncj wiadomosci, ze w dniu 19.07.2016 roku zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przcdsipwziecia polcgaj^ccgo na
,,przebudowie drogi powiatowcj Nr 4529E Krzeczow- Emanuelina \ m. Nicmicrzyn od
km 24+490 do km 27+633 o dlugosci 3,143km na d/ialkach nr ewid. 265/1, 40/1, 262, 331
obr^b Nicmierzyn; 628 obrfb Czarnozyly; 190 obr^b Skrzynno".
Ponadto informujij o mozliwosci zapoznania si<^ z jej tresciq oraz dokumcntacjq sprawy,
w tym z opiniq Rcgionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska i Paristwowego Powiatowcgo
Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.
Liczba stron post9powania w przcdmiotowej sprawic przekracza 20.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jcgo ochronie, ud/ialc spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U, 2016r., poz. 353) stosuje sic przcpis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania prxcz obwies/czenic lub inny zwyczajowo przyj^ty sposob publicznego
oglaszania.
Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, liczqc od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si^ z tresciq decyzji, uzyskanic
ewentualnych wyjasnieri w sprawic, zlozenic pisemnych wnioskow i zastrzezeri w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15
Niniejsxe obwieszczenic zostaje podane stronom do wiadomosci poprzcz umieszczenie na
stronie Urz^du Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa Skr/ynno, Niemierzyn.
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