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RW.II. 6220,3.2019

Sędziejowice, dnia I0.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE
doĘczy: korek§ wnio§ku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 30 maja 2019 r. dla przed§ięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków - Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi - (odcinek od km 0+060 do km 1+600)".
Na podstawie art, 7 ,77 ustavły z dnia |4 częrwca 1960 r.

- Kodeks

postępowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z2018 r., poz.2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa oraz art. 49 Kpa w zwąz-

ku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U, z20l8 r., poz. 208I zę zm.), zwanej dalej ustawą oośzawiada-

miam strony postępowania że:

- w dniu 18,06.2019 r. do urzędu wpĘnęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowisk a w Łodzi znak: Woo Ś.ąZZ1.112.2019.Mga.

- w dniu 19.06.2019 r. do urzędu wpłynęłaopinia Pństwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Łasku

z

dnia 18.06.2019 r., znak,. PPIS.ZNS.460.12.2019, że nie zachodzi

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaĘwania na środowisko,

- pismem z dnia

21.06.2019

r. organ wenvał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia

dokumentacj i zgodnie z wezwariem organu ochrony środowiska,

-w

dniu 8 lipca 2019 r. do urzędu wpĘnęłouzupełnienie do karty informacyjnej

przedsięwzięcia wraz

zę

zmianą koncepcji przebudowy drogi

z

uwzg|ędnieniem

pozostawienia drzew posiadających wysoką wartośó przyrodnicząpo zachodniej stronie drogi

oraz korekta wniosku doĘczącą zmiany kilometraza (,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2302E Pruszków

-

Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr

481 do mostu na rzece Grabi

-

(odcinek od km 0+060 do km 1+615")

i

długości

przebudowanej drogi,

-

organ pismem

z dnia

10.07.2019

r,

ponownie wystąpił o opinię

do

organów

wspołdziałających.

Z

treściąwniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia mozna zapoznac się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu

Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

W myślart, 36 § 2 ustawy Kpa, zawiadamiam że wydłużasię do dnia 10.08.2019 r.
termin wydania postanowienia, o którym mowa w art. 63 ustawy ooś,z uwagi na trwające
postępowanie opiniuj ące.

Zgodńe z art. 49 Kpa doręczenie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i w miejscu realizacjl, inwestycji

- I0.07,2019

r.
,/,

"l, ]

,,,i il

pouczenie

z

art. 37 Kpa Stronie słuzy prawo do wniesienia ponaglenia do
za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice, jeżeli:

Zgodnie

SKO w

Sieradzu

I) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art, 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłoŚĆ).

Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

