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SĘków, dnia

14.10.2020 r

OBWIESZCZENIE
l

Zgodnie z art. 74 ust. 3, ara' 77 ust' pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 puździemika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. IJ. z 2020 r. poz. 283 ze zrr.), dalej
ooś''oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administacyjnego ''ustawa
(tj. Dz.
U.z2020 r. poz.256ze zrn.) dalej,,kp&", art.4 ust. 1-3 ustawy zdnia 19 lipca 2019r. o zmianie
ustawy o udoĘpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska otaz o ocenach oddziaĘwania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019
r. poz. 1 7l2) Burmistrz SĘkowa,
z aw ia d a m i a strony postępowania, żrcz
W zwią4ku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,rBudowa Centrum LogisĘcznego

l.

wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą i ukladem komunikacji wewnętrznej na
dzialkach o numerach ewidencyjnych obręb Sosnowiec: 62n, 6tl2, 5614, 56121 58' 59, 60'
5312, 5212, 3u2, 32,33, 34, 35, 36, 37, 39, 39, 4011, 4012, 4013, 41,2912, 312, 4ll, 412, 413, 5, 6, 7 ,
8' 9, 10, ll, 12, 13, l4lt, 1412, !4l3, obręb Zelgoszczz 6512, 66, 67, 68, 6912, 70, gmina
Sttyków'', na wniosek ńoŻony przez pehtomocnika MLP Bierun I Sp. z o.o., 05-800 Pruszków,
ul' 3 Maja 8, Burmistrz SĘkowa wystąpił pismem nŚc.ozzo.z1.20l9.RN z dnia 13.l0.2O20 r.
przesłałRapoń o oddziałwaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko opracowany w dniu 28 lipca
2020 r . wraz z jego uzupełnieniem opracowanym w dniu 1 8 września 20Ż0 r . i 2 l wrześn ia 2020 r .
do:

2.

Regionalnego Dyrelrtora ochrony Środowiska w Łodzi, w Ębie art.77 ust. 1 pkt l ,oustawy
ooś'', celem uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, w Ębie art.77 ust. l plrt 2
ooś''oo wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
''ustawy
Strony postępowania mogą zapontaó się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i

uwagi wsiedzibie Urzędu Miejskiego w SĘkowieprzy ul. Kościuszki27, pok. nr 5 w godz.
pracy Urzędu.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego' zgodnie z art. 74 ust.
3 ,,ustawy ooś''stosuje się przepis ar:t. 49,,ustawy kpa'' tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej
wiadomości.
obwieszczenie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publiczrrego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 20 października 2020 r.
Wywieszono dnia.
Zdjęto

dnia........

(pieczęć Urzędu i podpis)
Do oublicznej wiadomości:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
J.
Tablica ogłoszeń Sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Ze|goszcz

a
5.

aa,

Do wiadomości:

l.

SĘkowie

MLP Bieruń I Sp. z o.o' - zapośrednictwem pehomocnika.

