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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczpciu postppowania i wyst^pioniu do organow wspoldziatajqcych

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
art. 73 ust.1 i art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

ze na wniosek Pana Tomasza Stasiaka z dnia 18 wrzesnia 2019 r. (data wptywu:
20.09.2019 r.), dziataj^cego na podstawie petnomocnictwa z dnia 17 wrzesnia 2019
r. w imieniu inwestora Powiatu Wieluhskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300
Wieluh, zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn;
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczow-Emanuelina na odcinku
Drobnice-Raduczyce oraz DebieoNiemierzyn".
Realizacja przedsiewziecia planowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych:

- Drobnice - dz. nr ewid. 2105/6, 2105/3, 2023/1, 1068, 1147, 531, 2806, gmina
Osjakow;
- Raduczyce - dz. nr ewid. 778, 761/1 gmina Osjakow
- Skrzynno - dz. nr ewid. 190, 1436 gmina Ostrowek
- Debiec - dz. nr ewid. 75, 60/1 gmina Ostrowek
- Piskornik - dz. nr ewid.1 gmina Ostrowek.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikaj^cych
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziatu w kazdym jego stadium, w tym do
sktadania wnioskow dowodowych w postepowaniu wyjasniaj^cym.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsiewzieciem mog^ zapoznac sie
z aktami sprawy oraz ztozyc uwagi i wnioski w powyzszej sprawie osobiscie lub przez
petnomocnika w Urzedzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjakow
(pok. 4), w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie 7 dni od dnia podania niniejszej
informacji do publicznej wiadomosci.

Organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Wojt Gminy Osjakow.
Uwagi i wnioski moga. bye wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokotu), za
pomoca. srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski ztozone po uptywie wyzej
okresionego terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewziec moga_cych znacz^co oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r. poz. 71) - niniejsze przedsiewziecie jest zaliczane do moga_cych
potencjalnie znacz^co oddziatywac na srodowisko. Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje sie po uzgodnieniu z:
- Pahstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu,
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi
- Pahstwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie, Zarz^d Zlewni w Sieradzu.



Wobec powyzszego rozstrzygniecie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminow zatatwienia sprawy nie wlicza si§
termrnow przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci,
okresow zawieszenia postepowania oraz okresow opoznieh spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich
przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowi^zek zawiadomic organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania
obowi^zku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Poniewaz w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 k.p.a. -- niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomosci przez:
- zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Osjakowie www.osiakow.bip.net.pl.
wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26,
- poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy w Ostrowku, Ostrowek
115, 98-311 Ostrowek i/lub zawiadomienie stron w inny zwyczajowo przyjety
sposob.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje si§ za doreczone po uptywie 14
dni od dnia publicznego ogtoszenia niniejszego zawiadomienia.
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1. Pan Tomasz Stasiak, ul. 6w. Barbary 26, 98-300 Wielun
petnomocnik Powiatu Wieluhskiego

2. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. w zwiqzku z
art. 74 ustawy oos.
3. BIP Urzedu Gminy w Osjakowie
4. Tablica ogtoszeh Urzedu Gminy w Osjakowie
5. W6jt Gminy Ostrowek
6. a/a

Spraw§ prowadzi: Aleksandra Hurylska-Sztyk - Inspektor ds. infrastruktury technicznej, ochrony
£rodowiska i gospodarki gruntami tel. 43 842 33 91 w. 30.


