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Nasz znak: oŚ.6220.L2016

OBWIESZCZENIE Nr 2 4412016

Wójta Gminy Zapolice
z dnia 5 lipca 2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na ,rPrzebudowie ujścia rowu melioracyjnego R-A-l poprzez budowę koryta rowu otwartego
wrłz z przepustami @ 600 mm na działkach o nr ewid. 42511, 49511,500/1, 503/1, 505/1, 57111
w miejscowości Pstrokonie"

Napodstawie art.38 i art. 85 ust 3 ustawy zdnia3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t1. Dz. U. z 2016 r" poz.353) obwieszcza się co
następuje:

§ 1. W dniu 5 lipca 2016 t. wydano decyĄę o środowiskowych uwaruŃowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ujścia rowu melioracyjnego R_A-l
poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami g 600 mm na działkach
o nr ewid. 42511, 49511,,500/1, 503/1, 505/1, 57ll1w miejscowości Pstrokonie"

§ 2. DecyĄa powyższa zostńa wydana na wniosek Pana Witolda Oleszczyka - Wójta
Gminy Zapoltce, reprezentującego Gminę Zapolice z siedzibą przy ul. Plac Strazacki 5,

98-161 Zapoltce.

§ 3. Zawtadamiam, żekażdy zainteresowany ma możliwośó zapoznania się z treścią wydanej
decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Łodzi i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Zduńskiej Woli, w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice przy ul.PIac Strńacki 5,
pokój rr 23.

§ 4. Ponięwaz w powyzszej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza ż0, zgodnie
z art. 49 ustawy z dnta 74 czętwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23), w związku z arL, J4 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdzienika 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwaorazo ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.IJ, z 2016 r. poz.353) niniejsze zawiadomienie zostało
dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczęnie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach: www.bip.zapolice .pI orazna tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy przy ul. Plac Strazacki 5. Zgodnie z art, 49 K.p,a. doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

§ 5. Obwieszczenie wchodzi w życie z dnięm 5 lipca 2016 r.
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