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dnia 04.|0..2o2l

r.

OBWIESZCZENTE

Zgodnie z afi. 74 ust. 3' ust. 3a, art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale Społeczelistwa w och.ronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z Ż0Ż1 r. poz. 247 zę zm.), w skrócie
ustawa ,,ooś''oraz art. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. zŻ0Ż1r.poz.735), Burmistrz Strykowa,
z aw ia d a m i a strony postęporvania,,Że z
związku z prowadzonym postępowanięm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespofu magazynowo-produkcyjnousfugowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapLeczem biurowo- socjalnym na
terenie działki 148lŻ,l4712,146, 14512 obręb 0025 Sosnowiec, Gmina Stryków, powiat zgierski,
województwo łódzkie'' na wniosek zŁoŻony przez pełnomocnika Panattoni Europe sp. z o.o. z/s w
Warszawie, Pl. Europejski l, Burmistrz Strykowa pismem znak: RSG.6220.27.2019.AR z dnia
04.10 .202l r. przesłałdokumentacj ę złoŻoną w dniu Ż6.08.202I r oraz 20.09 .Ż0Ż| r. w tym Aneks
4 do Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko opracowany dn. L6.09.Ż02l r.

l. W

do:

-

Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Łodzi, w trybie art.77 ust. 1 pkt. 1 ustawy
,,ooś''celem uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia'
2. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składaó wnioski
iuwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowieprzy ul. Kościuszkj27, pok. rrr 5 w godz'
pn- śr'800-1600 ,czw.700-1600, pt. 800-1500.

74

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza |0, wobec czego, zgodnie z art.
ust. 3 ustawy ,,ooś", stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj.

zawiadamianie stron

o decyzjach i irurych czynnościach organów administracji pub|icznej

przez

obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości'

obwieszczenię uwaza się za dokonane po upĘwie l4 dni od dnia publicznego obwieszczenia
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu: 07.10.Ż02| r.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie,
ul. Kościuszki Ż7,95-010, e-mail: strykow@strykow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa' Pozostałę informacje w zakresie ochrony
danych osobowych dostępne Są na stronię Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie, w zakładce ochrona danych osobowych http://www.bip.strykow.pl/?c:888.
Wywieszono dnia.
Zdjęto dnia . .. . '...
(pieczęć Urzędu i podpis)
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Do publicznei wiadomości
l. Tablica ogłoszeli Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeri sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeli sołectwa Sosnowiec-Pieriki

5.

ala

Do wiadomości:
1. Panattoni Europe Sp. z o.o, 00-844 Warszawa, pl. Europejski 1- za pośrednictwem pełnomocnika

