
Ostrowek dnia, 26.05.2022r.
Znak:IN.6220. 1.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U, z 2021 r. poz. 735) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

Zawiadamiam

o wszcz^ciu w dniu 26.05.2022r. na wniosek wniosku Gminy Ostrowek, Ostrowek 1 15.
98-3 1 1 Ostrowek postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowisko wych
uwarunkowaniach zgody na realizacj^ przedsiewziecia polegajacego modernizacji
istniej;»ccj oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kudlice, gmina Ostrowek w
wojewodztwie lod/kim.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko ((Dz. U. z 2022 r., poz, 1029) stosuje si? przcpis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego
ogtaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jcgo ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko ((Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organ prowadz^cy
postepowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w JLodzi.
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Paristwowego
Gospodarstwa Wodncgo Wody Polskie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
,Zarzad Zlewni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania powyzszego przedsi9wziecia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, licz^c od dnia podania powyzs/ej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si? z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, ztozenie pisemnych wnioskow i zastrzezeri w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Ninicjsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszenie na
tablicy ogloszeri w Urzedzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeri solectwa
w miejscu realizacji przedsi

W
Otrzymuja:

1. Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono dnia,

/.djv'o dnia

Pieczec u



W0JT GMINY OSTROWEK
Ostrowek, dnia 26.05.2022r.

Znak:IN.6220.1.2022

OGLOSZENIF

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepniam'u
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spotec/cristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 )

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publiczncj wiadomosci

informacje o zamies/czeniu w publicznic dostepnym wykazie danych o wniosku Gminy
Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi9wziecia polegajacego na :

modernizacji istnieji)cej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Rudlice, gmina Ostrowek
w wojewodztwie lodzkim.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapito:

1. Tablica ogtoszeri Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Rudlice Jackowskie
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


