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OHWIESZCZENIE

o wprowadzeniu cz^sciowcj zmiany trasy kanalizacji sanitarncj na terenic wsi Bolkow
i ponownym wysti}pieniu do organow opiniujacych

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodcks Postepowania
Administracyjncgo (t.j. Dz. U. z2016r., poz. 23) wzwia_zku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu intbrmacji o srodowisku oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 353)

Zawiadamiam

o wprowadzeniu czesciowej zmiany trasy kanalizacji sanitarnej na terenic wsi Bolkow na
wniosek z dnia 05.05.2016r. Gminy Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115 ( petnomocnik: Biuro
Uslugowo-Projektowe ,,AKTE" Nowakowska Anna, os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluh)
w postepowaniu w sprawie wydania dccyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci: Nietuszyna, Bolkow, gm. Ostrowek, powiat wieluriski.

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.

Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost9pnicniu intbrmacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronic srodowiska oraz ocenach
oddx.ialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 353) stosuje sie^ przcpis art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienic stron o czynnosciach
postepowania przcz obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjety sposob publiczncgo
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informucji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz o occnach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 353) organ prowadzacy postepowanie
ponownie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
1 Paristwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarncgo w Wieluniu o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza sie stronom postepowania termin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publiczncj widomosci, na zapoznanie sie z aklami sprawy, uzyskanic
ewentualnych wyjasnieh w sprawie, ztozcnie pisemnych wnioskow i zastrzczeh w Urzcdzie
Gminy wOstrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Ninicjsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez: zamieszczenie na
stronie BIP Urzt^du Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogtoszcn w Urz^dzic
Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogtoszen sotectwa Nietuszyna, Bolkow.
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