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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeńsfwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaĘwania na środowisko (Dz' U. zŻO20 r' poz.Ż83 zzm'), w skrócie ustawą,,ooś'' oraz art.49
ustawy zdnia|4 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z20Ż0 r' poz'
256 ze zm.), Burmistrz Strykowa,
zaw i a d a m i a strony postępowaniarże:
I' W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn' ,,Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od. ul.
Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)n'na'wniosekzłożony przezGminę Stryków reprezentowaną
przez Burmistrza Strykowa' w imieniu którego działa pełnomocnik, Burmistrz Strykowa w dniu
Ż7.0l.202l r. pismem znak: RŚG.6220.Ż'Ż021.AR wystąpił o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowis'ko dla w/w przedsięwzięcia do:
- Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi, w trybie art. 64 ust' 1 pkt, 1 ustawy

2' Po

,'ooś'';

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, w trybie art, 64 ust. 1 pkt,
2 ustawy,,ooś'';
Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

w

trybie

art. 64 ust. 1 pkt, 4 ustawy ,,ooś''.

ottzymaniu opinii organów wymienionych w pkt.1, Burmistrz Strykowa:

stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko, lub

odstąpi

od obowiązku

na środowisko'

ilw

przedsięwzięcia

przeprowadzenia oceny oddziaĘwania w/w przedsięwzięcia

3. Strony

postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składaó wnioski
i
uwagi w siedzibie
Miejs^\iegg^ w Strykowi e przy ul. rosóiuizki 27, pok' nr 5 w godz' pn-800-lś00.
l].'ę{P
śr.800-1600 ,czw.'100-1600, pt.
''Z iwagijednar na ogłoszenie stanu epidemii z powodu
CoVID-l9, zapoznanie się z dokumentaoją Sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie,
mozliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telófoniczną, eńktronic zną |ub
korespondencj i tradycyj nej) na dokonań ie powyższych czynności.
Liczba stron przedmiotowego postępowan ia przebacza l0, wobec czego, zgodnie z art. 7 4 ust.
3 ustawy ,,ooś",stosuje Się przepis arł'| 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej-prł""
obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.
obwieszczenie uwaza się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 04 luĘ 20Żl r,

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie,
uI' Kościuszki 27,95-0l0, e_mail: strykow@strykow'pl. Dane os-obowe przetwarzane
będą-w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa' Pozostałe informacje w
zakresię'ochrony
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie, w zakładce ochrona danych osobowych http://www.b1p.strykow.pi/lc=aas
Wywieszono dnia..
.. '... ...

Zdjęto dnia

(pieczęó Urzędu i podpis)

Do publicznej wiadomości:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
?3. Biuletyn
Tablica ogłoszeń sołectwa Dobra
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Kiełmina

5.

W

a/a

Do wiadomości:
1' Gmina SĘków, reprezentowanaprzezBurmistrza Strykowa- za pośrednictwem
pełnomocnika
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