GMINY WROBLEW
98-285 Wr6blew 15
pow. sieradzki
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Znak: RIT . 6220.3.201 6.EP

Data: 22.06.2016r.

Zawiadomienie:
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( t j. Dz. U. z 2013r., poZ. 267 ze zmianami), w zwiqzku z arlr. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
( Dz. U. 22016r.,po2.353).

zawiadamia sip strony postppowania o wydaniu:
Postanowienia znak: P.IT. 6220.3.2016.8P z dnia22.06.2016r. nie nakladaj4cego obowi4zku
przeprowadzenia oceny oddziaLywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia polegaj4cego na

przebudowie drogi gminnej kategorii L na odcinku od drogi krajowej nr 12 do
m. Sqdzice dlugosci 3,095 km na dzialkach nr 14412, 125, 36, 423, 41s,420 obrgb
Kobierzycko i 493, 486,48911,485 obrgb Sqdzice gm. Wr6blew,
Inwestycja realizowan a przez Gming Wr6blew.
Na niniejsze postanowienie nie przysluguje prawo wniesienia zalalenia.

z art. 49 Kpa, dorgczenie uwaZa sig za dokonane
po uplywie 14 dni od publicznego ogloszenia niniejszego zawiadomienia.
JednoczeSnie informuje sig, ze zgodnie

Jednoczesnie informuje sip, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisk w tr odzi
pismem WOOS - 1.4240.477.2016.A2i.2 z dnia 14.06.2016r. wyrazil opiniE, ze nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiEwzipcia na Srodowisko.

Organem wlaSciwym

do prowadzenia postppowania w

sprawie wydania decy4i

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jest W6jt Gminy Wr6blew.

Zgodnie

z

art. 73 Kpa, zainteresowane strony maj4 prawo przeglqdai znajduj4ce sip

w

Referacie Infrastruktury Technicznej Urzgdu Gminy Wr6blew, Wr6blew 15,
98-285 Wr6blew, pok6j nr 12, akta sprawy, zglaszad uwagi i wnioski oraz sporzqdzad notatki
i odpisy.
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez jego
zamieszczenie na tablicy ogloszeri i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzpdu Gminy Wr6blew oraznatablicy solectw: Sqdzice i Kobierzycko.
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