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OBWItrSZCZtrt IE N{r l82 12016

Wójta Gminy Zapolice
7, dnia 27 stycznia 2a16 r.

o wszczęciu postępowania administraryjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ujścia rowu
melioracyjnego R-A-l poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami

ó 600 mm na działkach o nr ewid. 57111, 425l1o 505/1o 503/1, 500/1o 49511w miejscowości
pstrokonieoo

Na podstawię art. 61 4 i art. 49 ustawy z dnta 14 ęzęrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tl.Dz.U.z2016t,poz,23)wzwiązkvzart,73 ust. 1i art.74 ust.3 ustawy
z dnia3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o,środowisku i jego ochronie, udzialę
społeczeństwa oraz o ocenach oddziŃywania na środowisko (tj.Dz.U. z2aB t. poz. 1235; zm.:

Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, poz. 822, poz. 850, poz. 1 101 i poz. 11,33 oraz
z2015 r. poz.200, poz.277, poz.774, poz. 1045, poz. I2|I, poz. 1223, poz. 1265, poz. 7434,
poz. 1590, poz.1642, poz. 1688 ipoz.1936.) obwieszcza się, co następuje:

1. W dniu 2lstycznl,a 2016 r. na wniosek Pana Witolda Oleszczyka - Wójta Gminy
Zapolice dzlałającego w imieniu i na tzęcz Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98 - 161

Zapoltce wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ujścia
rowu męlioracyjnego R-A-l poprzęz budowę koryta rowu otwartęgo wraz z przepustamt

0 600 mm na dziŃkach o nr ęwid. 5]IlI, 425lI, 505/1, 503lI, 500/1, 495lI w miejscowości
Pstrokonie".

2. Jednocześnie zawiadamtam, żQ strony postępowania mogą zapoznać się ze zŁożonym
wnioskiem i wypowiedzieć się, co do jego treści w siędzibie Urzędu Gminy Zapolice przy
ul. Plac Strażacki 5, pok. Nr 23.

3. Zgodntę z art. 10 1 ustawy z dnta 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t1. Dz.U. z2016 t. poz.23) oryany administracji publicznej obowiązane są
zapewnió stronom czynny udziŃ w każdym studium postępowania, a ptzed wydaniem decyzji
umozliwić im wypowiedzenię się, co do zebranych dowodów i materiŃów oraz zgłoszonych
żądań.

4. Ponieważ w powyższej sprawię ltczba stron w postępowaniu przekracza 20, zgodrrie

z art. 49 ustawy z dnia 14 czqwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U.
z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa oraz o ocęnach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U, z 2013 t. poz. 1235 zę zm.) niniej szę zawiadomienię
zostało dokonanę w drodze obwieszczenia poprzez zamięszczenię na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach: www.bip.zapolice.pl otaz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy przy uI. Plac Strazacki 5. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uwaza się .

za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

5. Obwieszczęnię wchodzi w zycie z dniem ż7 stycznia20l6 t,

6.0bwiesz czenię podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Zapolice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Pstrokonie, Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji iUrządzeń Wodnych wŁodzi.
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