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REGIONALNY DYREKTOR K 6 d^2 ^emia 2019 r.
OCHRONY SRODOWISKA

w LODZI
WOOS.420.226.20l8.MRe.ll

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zc zm.), zwanej dalej w skrocie k.p.a., w zwiazku
/ art. 74 ust. 3 w nawiazaniu do art. 75 ust. I pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, ud/iale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 2081 ze zm.)
zwanej dalej w skrocie ustawa oos, a takzc § 3 ust. I pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczqco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w nawiazaniu do wniosku Gminy Ostrowek, rcprczentowanej przez
pemomocnika, z 26 listopada 2018 r.. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylijczami
w m.: Skrzynno i Rudlicc",

zawiadamiam, ze:
1) zgromadzono material dowodow} w ww. sprawie, umozliwiajacy wydanie orzeczenia

koncz^cego postepowanie;
2) istnieje mozliwosc wypowiedzenia si? stron postepowania co do zebranych w sprawie dowodow,

materiatow i zglaszanych zadan, a takze zapoznania si? z aktami ww. sprawy;
3) wyznacza si? stronom postepowania siedmiodniowy termin od dor?czenia niniejszego

zawiadomienia do wypowiedzenia si? co do zebranych dowodow, matcrialow i zgloszonych
zadan oraz zapoznania si? z aktami ww. sprawy.
Wskazuie dzicfi public/nego ogloszenia: 5 kwietnia 2019 r.

Jednoczesnie informuj?, ze zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony post?powania moga zapoznac
si? z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia w sprawie, skladac wnioski i uwagi w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pi?tro XII,
pokqj 1216, od poniedzialku do piatku, w god/inach 7:30 - 15:30, tcl. (42) 66 50 382.

Pouczenie
Zawiadomienie uvvaza si? za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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I )n ol-mii-s/iv.i-iiiii ^^JHl^oJj /uyLvajowo przyi^ly [ 14 ._dni_ni_L' lic/iic dnia public/ncgo oaloszenial:
l.Urz^d Gminy Ostrowek
2.Tablica ogloszcti Kegionatncj Dyrekcji Ochroin Srodowiska w I.odzi
3.Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrom SmJowiska w I odzi
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