&
Stryków

BURMISTRZ STRYKOWA

tęl..

95-0l0 Stryków, ul' Kościuszki 27
42 7l9 80 02, 42 7l9 96 73 fax. 42 7l9 81

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl,

93

e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dnia 15.07.202I r.

RŚG.6220.14.2020.AR

OBWIESZCZENTE

Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. IJ . z 202 t. poz. 247 ze zm.)' w skrócie
ustawą,,ooś''oraz art.49 ustawy zdnia14czerwca 1960r.KodeksPostępowania Administracyjnego
(Dz. U . z 202I r. poz. 735 ze zm), Burmistrz Strykowa,
z a w ia d a m i a strony postępowania, że z
l. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw
wraz Z niezbędną infrastrukturą w miejscowościSosnowiec-Pieńki, gm' SĘków na działce nr ew.
200/Ż3, na wniosek złożony przez pełnomocnika BP Europa S.E. oddział w Polsce, zJs ul.
Jasnogórska 18B,31-358 Kraków, Burmistrz Strykowa w dniu 15.07.Ż0ŻI r' pismem znak:
RSG.6220.14.20Ż0.AR wystąpił o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaĘwania na środowisko dla ilw przedsięwzięcia do:
_ Regionalnego Dyrektora ochrony ŚrodowiskawŁodzi , w trybie art.64 ust. 1 pkt, l ustawy

_

2'
3.

,rooś'';

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, w trybie art' 64 ust. 1 pkt,
2 ustawy,,ooś'';
_ DyrektoraZarządu Zlewni w Łowiczu' Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w trybie art. 64 ust. l pkt, 4 ustawy ,,ooś''.
opinie organów wymienionych w pkt.l, są niezbędne w celu stwierdzenia czy zachodzi
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ilw przedsięwzięcia na środowisko.
Strony postępowania mogą zapoznaó się z dokumentacją w tej sprawie oruz składaó wnioski

i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowieprzy ul. Kościuszki27, pok. nr 5 w

pracy Urzędu.

godz.

Liczba stron przedmiotowego postępowaniaptzekracza 10, wobec czego, zgodnie z art' 74 ust.
arL. 49 Kodelrsu postępowania administracyjnego
tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościachorganów administracji publicznej przez

3 ustawy ,,ooś",stosuje się przepis

obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.

obwieszczenie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 20 tipca 2021r.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie,
ul. Kościuszki 27,95-0t0, ę-mail: strykow@strykow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa' Pozostałe informacje w zakresie ochrony
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie,w zakładce ochrona danych osobowych hĘ://www.bip.sĘkow'pl/?c:888
Wywieszono dnia..
Zdjęto dnia...

(pieczęć Urzędu i podpis)

Do obwieszczenia w sposób zrv.vczajowo przryjęĘv (l4 dni nie licząc dnia wywieszęnia i dnia zdjęcia):
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
2' BiuleĘn Informacji Publiczrej Urzędu Miejskiego w SĘkowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4' Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec-Pieńki

5.

.:H

a/a

Do wiadomości:
l. BP Europa S'E. oddział w Polsce

-

za pośrednictwem pehromocnika

