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OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostrowek
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj^ przedsic^vzi^cia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazd/iernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jcgo ochronie, udziale spoteczcristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353), Wojt Gminy Ostrowek
podajc do publiczncj wiadomosci, ze w dniu 14.10.2016 roku zostaia wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj^ przedsiewzi^cia polegajacego na
,,budovvic drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w m. Janow od
km 0+000 do km 1+068 o dl. 1068m na dzialkach nr cwid. 64/2; 464; 72/3; 75/5 obr^b
Janow, 1 obr^b Wola Rudlicka".
I'oiKidto inlbriniiii; o nio/liuosci /iipo/nania MC / j c j uescia ora/ dokuinciUacj;! s p r a \ \ \
w tym z opini^ Regionalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska i Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.
Liczba stron post^powania w przedmiotowcj sprawic przckracza 20.
Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udzialc spolcczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 353) stosuje si$ przepis art. 49
Kodeksu post^powania administracyjnego przewiduj^cy zawiadomienic stron o czynnosciach
post^powania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyj^ty sposob publicznego
oglaszania.
Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, licz^c od dnia podaniapowyzszcj
informacji do publiczncj widomosci, na zapoznanic sie z tresciq decyzji, uzyskanie
ewcntualnych wyjasnieh w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urz^dzic
Gminy w Ostrowku w godz. 7. 1 5 - 15.15
Ninicjszc obwicszczenic zostajc podane stronom do wiadomosci poprzcz umieszczenic na
stronie Urzedu Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeh w Urzedzie Gminy
w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa Janow, Wola Rudlicka.
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