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RSG.6220.9.2021.RN

OBWIESZCZENIE

Zgodnie Z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziĄwania na środowisko(Dz. U. z 202| r. poz. Ż47), zwanej dalej ustawą ,,ooś''oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z202l r. poz.735
ze zm.), Burmistrz Strykowa,
o środowisku i

z aw

l. W

ia

d a m i a strony postępowania, żez

związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hal magazynowo-produkcyjnousługowych wraz z zapleczami socjalno_biurowymi oraz infrastrukturą towar':zyszącą na
działkach nr 450, 4s1,452,453,454,455,456,457,458,459,460,46l,462,463,464' 465,
466, 4671 468' 469, 470 w miejscowości Smolice, obręb Smolice, w gminie Stryków'', na
wniosek złożonyprzez pełnomocnika wnioskodawcy 7Rz dnia 27.04.2021 r. (data wpĘwu do
Urzędu 28.04.20Żl r.), Burmistrz Strykowa w dniu 29.09.Ż02l r. pismem znak:
RSG'6220.9.202|.RN wystąpił o wyraŻenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziĄwania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do:
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi, w trybie art. 64 ust. l pkt l ustawy
,rooś'';

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, w trybie art. 64 ust.
ustawy

2

.

l

pkt 2

',ooś'';

Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ,,ooś''.
Po otrzymaniu opinii organów wymienionych w pkt 1 Burmistrz Strykowa:

stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziĄwania
przedsięwzięcia na środowisko, lub

4.
5.
6.

środowiskoww.

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww.
przedsięwzięcia na środowisko i wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składaó uwagi i wnioski
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. Nr 24, w godzinach
pracy Urzędu' tj.: pn-śr.8:00-l6:00; czw 7:00 _ l6:00, pt. 8:00 - l5:00.
Liczba stron przedmiotowego postępowaniaprze|<racza l0' wobec czego, zgodnie zart.74 ust.3
-

3.

na

odstąpi

ustawy,,ooś'', stosuje

się przepis art.

49

Kodeksu postępowania administracyjnego

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 publicznego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 7 październil<a202l r.

Wywieszono dnia.

(
(pieczęć Urzędu i podpis)
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Do wiadomości: Wnioskodawca- za pośrednictwem pełnomocnika

