
Ostrowek dnia, 30.03.2021r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawic art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodcks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 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 2021 r., poz. 247)

Zawiadamiam

o wszczeciu w dniu 30.03.2021r. na wniosek F.P.R.U.H. ,,Grosik" os. Stare Sady 16/12,98-
300 Wielun postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr
114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututow; Gmina
Ostrowek

Liczba stron postepowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.
Zatem zgodnie z art.74 ust.3 ustawy / dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udzialc spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego przewidujacy zawiadomienie stron o czynnosciach
postepowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo prxyjety sposob publicznego
oglaszania.

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzacy
postepowanie wystapU do Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Paristwowe Gospodarslwo Wodne Wody Polskie
,Zarzad Zlewni w Sieradzu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia occny
oddzialywania powyzszego przedsiewziecia na srodowisko.

Wyznacza sie^ stronom postepowania termin 14 dni, liczac od dnia podania powyzszej
informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie sic z aktami sprawy, uzyskanie
ewentualnych wyjasnieh w sprawie, zlozenie pisemnych wnioskow i zastrzezen w Urzedzie
Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci przez:
zamieszczenie na stronie internetowcj Biuletyn Informacji Publicznej. wywieszenie na
tablicy ogloszeti w Urzpdzie Gminy w Ostrowku, wywieszenie na tablicy ogfoszeri solectwa
w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. F.P.R.U.H. ,,Grosik" os. Stare Sady 16/12, 98-300 Wielun
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Wywieszono

Zdj^to dnia—

Pieczec u i / c « l u



Urzad Gtniny
w Ostr6wku

98-311 Ostr6wei
pow. wielunski, woj.t
tel./fax 43-84150.

f&xbezp. 43-S4! <n Ostrowek, dnia 30.03.2021 r.

Znak:IN.6220.2.2021

OGLOSZEN1E

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 )

Wojt Gminy Ostrowek
podaje do publicznej wiadomosci

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku F.P.R.U.H.
,,Grosik" os. Stare Sady 16/12, 98-300 Wielun w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzi^cia polegaj^cego na :

przebudowie drogi gminnej nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do
granicy Gminy Lututow; Gmina Ostrowek.

Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo:

1. Tablica ogioszen Urzedu Gminy Ostrowek
2. Tablica solectwa Okalew
3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrowek


