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OBWIESZCZENIE

o wszczf ciu post^powania administracyjnego
i wystapieniu do organow opiniujqcych

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postqpowania
Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w zwia^zku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowisku oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199,poz.l227 ze zm./

Zawiadamiam

o wszcz^ciu w dniu 19.09.2012r. na wniosek Gminy Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311
Ostrowek post^powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj^ przedsiewzi^cia polegaj^cego na przebudowie drogi wewn^trznej
Niemierzyn- Kresy od km 0+000 do km 1+021 o dhigo£ci 1,021 km na dzialkach nr ew.
223,164, 265/1, 234,109 w obrejiie Niemierzyn.

Liczba stron post^powania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.

Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostt^pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko / Dz. U. Nr 1999, poz. 1227 ze zm./ stosuje si? przepis art. 49
Kodeksu post^powania administracyjnego przewiduja^cy zawiadomienie stron o czynnosciach
post^powania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyj?ty sposob publicznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udoste_pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/ organ prowadzqcy post^powanie
wystaj>il do Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania powyzszego przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Wyznacza si^ stronom poste_powania termin 14 dni, licz^c od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si$ z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezeri w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez: zarnieszczenie na
stronie BIP Urz^du Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszeh w Urzedzie
Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa Niemierzyn.
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