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OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 $ 1 w związku z ań. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zrrl.), złłanejdalej ,'k.p.a ." , w związku z
art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3f-3h ustawy z dnia 3 paźdrziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaĘwania na środowisko(Dz. U. z 202l r. poz. 2373), złłanej dalej ,,ustawą ooś''Burmistrz
SĘkowa, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,rBudowa budynków mieszkalnych

jednorodzinnych wra,z z niezbędną infrastrukturą w tym szczelnymi zbiornikami
bezodpĘwowymi na nieczystości ciekle lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków na
dzialkach o nr ew. 306112,30ó/13, 306l|4,306/15 w miejscowościKlęl$ obręb 0009,
Kiehnina'', gmina Stryków, powiat zgierski, województwo łódzkie wszczętego na wniosek
pełnomocnika wnioskodawcy z dnia3l.l2.202} r. (data wpĘwu do Urzędu 05.01.2021 r.),

l.

zawiadamia, że:
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska wŁodziw postanowieniu WooŚ.ązztJeg.2O2l.IBaz
dnia20.l2.2021 r. uzgodnił warunki realizacji planowzurego przedsięwzięcia;

2.

Panstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Zgierzu nie opiniował warunków realizacji
planowanego przedsięwzięcia z uwagi na wyrażoną w dniu 23.03.202| r. opinię sanitarną zrak
PPIS.ZNS. 9029 l .8.202l . AG, o braku potrzeby przeprowad zętia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcią zgodnie z art.77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś;

3.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie
uzgadrua warunków realizacji przedsięwzięcia z uwagi na wyrażoną w dniu 23.06.202l r.
opinię zrtak wA.ZZŚ.5.436.I.l05.2ozt.l<p, w której nie stwierdził potrzeby
przeprowadzeria oceny oddziaĘwania na środowiska planowanego przedsięwzięcia,
zgodnie z art.77 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś.

4.
5.

Został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;

o

środowiskowych

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin, od daty doręczenia niniejszego
obwieszczenią na zapomanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych

dowodów i materiałów orazzgloszonychżądań,przedstawienia swojego stanowiska i ewentualnego
zgłoszenia wniosków dowodowych w sprawie, jak i złożenia wszelkich dokumentów, które to
mogĘby mieó wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ,,ustawy ooś'',stroną poĘpowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nięruohomości znajdującej się w ohszat7'ę'na który bęłlzie oddziaływaó przedsięwzięcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji'
eksploatacji lub uĄrtkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakościśrodowiska'
lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzió ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
-verte-

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających
jego stadium.
,,k.p.a.'', do czynnego w nim udziału w kazdym

z

art.10

Strony postępowania mogą zapoznaó się z dokumentacją tej sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w SĘkowie prTy ul. Kościuszki 27, pok.24, w godzinach pracy Urzędu oraz składaó
wnioski i uwagi.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekłacza 10, wobec czego, zgodnie z art.1 4 ust. 3
,,ustawy ooś'',stosuje się przepis art. 49 ,,k.p.a." tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej
wiadomości.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 11 sĘcznia

Ż02lr.

obwieszczenie uwa:ża się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia,
zgodnie zart.49 $ 2 ,,k.p.a.".

Wywieszono dnia.
Zdjęto dnia
(pieczęó Urzędu i podpis)

BURI{isTRz -sfiłY

Do obwieszczenia w sposób zvr.vczajowo prryjeĘv:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
) Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w SĘkowie

6
4.
5.
6.

BiuleĘn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi
Tablica ogłoszeń Sołectwa KieŁnina
az.

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca - zapośrednictwem pełromocnika
2. Strony postępowania na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administraryjnego

fL

