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;i. i , , OBWIESZCZENIE Nr 22512016
. ' ]": : Wójta Gminy Zapolice

o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli w sprawie wydania decyzji o środowisko-
łyych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,rPrzebudowie ujścia rowu
melioracyjnego R-A-l poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami o 600 mm na

dzialkach o nr ewid. 571/1,,505/1,503/1, 500/1, 49511w miejscowości Pstrokonie".
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodęks postępowania administracyjnego

(t j. Dz.U. zż016 r. poz.23) w związku art. 74 ust.3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddział},rruania na

środowisko (t j. Dz. U . z 2016 r. poz.3 53), obwie szcza się, co następuje:

§ 1. W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Zapolice z dnia ż1 stycznia 2016 r., znak pisma

0Ś.6żż0.1.2016, zawierające prośbę o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaĘrvania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu rapofiu oddziaĘwania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na ,,Przebudowie ujścia

rowu melioracyjnego R-A- 1 poprzęz budowę koryĄa rowu otwaftego wraz z przepustami o 600 mm na

dzjŃkach o nr ewid. 5'lllI,505l1,503/1, 500/1, 49511 w miejscowości Pstrokonie", do siedziby Urzędu

Gminy Zap olice wpĘnęła :

1. Opinia sanitanra Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli zdnia
23 lutego 2016 r,. znak pisma: PSSE-NS ZNS-460.1.2016, stwierdzająca, że nie zachodzi potrzeba

przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i lłykonania rapoftu

oddziab,.wania na środowisko d|a przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ujścia rowu

melioracyjnego R-A-l poprzez budowę koryĄa rowu otwańęga wraz z przepustami o 600 mm na

dziŃkach o nrewid. 57111,50511,503lI,500/1, 495llw miejscowości Pstrokonie",

2. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z dnia 19 maja 2016 r., znak pisma:

WOOŚ-].4240.89.ż016.JKo.4, stwierdzająca, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny

oddzia§rvania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie Lrjścia rowu

melioracyjnego R-A-l popfzęz budowę koryta rowu otwaftego wraz z przepustami g 600 mm na

działkachonrewid.5]111,505i1,503lI,500/1,49511w miejscowościPstrokonię".

§ 2. Jednocześnie zawiadamiam, ze strony postępowania mogą zapoznać się z opiniami, o których

mowa w § 1 niniejszego obwieszczęnia oraz pozostĄmi aktami sprawy i wypowiedzieó się co do iclr

treści, w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice przy ul. Plac Strazacki 5, pok, nr 23"

§ 3. Zgodnie z aft. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z ż016 r. poz. 23) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

stronom czynny ldział w kazdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umozliwić im

wypowiedzenie się co do zębranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 4. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j,Dz.U. z2016 r. poz.23),w związklz
aft. ]4 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj, Dz. U. z 2016 r. poz.

353) niniejsze zawtadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczeniapoprzezzamieszczęnie na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach: www.bip.zapolice.pl oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Plac Strazacki 5. Zgodnię z afi. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za

dokonane po upływie 14 dni od driia publicznego ogłoszenia.
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§ 5. Obwieszczenie wclrodzi w zycie z dniem 27 majaż016 r.


