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OBWIESZCZENIE
o wszcz^ciu postij'powania administracyjnego

i wystapicniu do organow opiniujacych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2017r., poz. 1257 zezm.) w zwia.zku zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku oraz o ocenach oddziabywania na srodowisko
(Dz. U. 201 7r., poz. 1405 zezm.)

Zawiadamiam

o wszcze-ciu w dniu 26.09. 20 18r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Lodz reprezentowanej przez petnomocnika Lukasza
Lachowicza Pracownia Projektowa MID, ul. CzesJawa Milosza 17, 80-126 Gdansk postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegaj^cego na rozbiorce mostu w ni. Ostrowek oraz dwoch mostow w ni.
Olesnica i budowy trzech nowych obicktow inzynierskich przez kanaby niczcglowne w ciijgu
drogi krajowej nr 45.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405 zezm.) stosuje si^ przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach postepowania
przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego oglaszania.

Na podstawie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziabywania na srodowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405) dla przedsi^wziecia o ktorych mowa w ust. 1
pkt 4, wykraczaj^cego poza obszar jednej gminy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje wqjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktorego obszarze wlasciwosci znajduje sie najwieks/a
czesc terenu, na ktorym ma bye realizowane to przedsiewziecie, w porozumieniu z zainteresowanymi
wojtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostcpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spolcczcristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405 zezm.) organ prowadzacy postepowanie
wystEjpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego
Inspcktora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskle Zarz^d
Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabywania
powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza si§ stronom postepowania termin 14 dni, liczac 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
wgodz. 7.15- 15.15.

W!
Niniejsze obwieszczenie po ogloszeniu
nale±y odeslac na adres : mgrj^Tffyszard Turek

Urzijd Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, 98-31 1 Ostrowek

Wywieszono dnia. . . . oife*. . . - .?.

Zdj^to dnia

Pieczec urzedu

pow
tel./fax :502?
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Ostrowek, dnia 26.09.2018r.

Naszznak:IN.6220.3.2018

OGLOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udzialc spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405 ze zm.)

Wojt Gminy Ostrowek
podajc do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Lodz
reprezentowanej przez pelnomocnika Lukasza Lachowicza Pracownia Projektowa MID, ul.
Czeslawa Milosza 17, 80-126 Gdansk w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajqcego na :

rozbiorce mostu w m. Ostrowek oraz dwoch mostow w m. Olesnica i budowy trzcch
nowych obiektow inzynierskich przez kanaty niezeglowne w ciqgu drogi krajowej nr 45,

WOrt— -
Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

\ Tablica ogloszen Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Ostrowek, Olesnica
3. Biulctyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


