Wójt Gminy Sieradz
ul,

Armii Krajowej 5

98-2.oo siP-radz

Sieradz, 21.12,2020

r,

RG.6220.4.20l9

oBWlEszczENlE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Sieradz,

na podstawie ań.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowiskuijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziałwania na środowisko (Dz. U, z 2020 l. poz,283 z póżn. zm. cyt. dalej jako'UUOŚ), podaje się do pubticznej wiadomości, że dnia 21.12,2O2Ol.
wydana została decyzja Nr 412020 (znak: RG.6220.4.2019) o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Odzysku odpadów w
procesie R5 R13 opieĄącego się na wykorzystaniu do produkcji elementów
betonowych odpadu o kodzie 10 01 80 (Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego

odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupywanego z zewnątrz oraz
posadowieniu naziemnego zbiornika magazynowego oleju napędowego o
pojemności ponad 3m3 - na potrzeby własnego taboru samochodowomaszynowego na działce nr ewid. 357 obr. 0029 Ruda, gm. Sieradz''.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Łukasza Świniarskiego prowadzącego
działalnośćpn: Zakład Betoniarski Łukasz Świniarski, z/s Ruda 111B, 98-200 Sieradz.

Z

treściąww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią
Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz opinią Dyrektora
Zarządu Zlewni w Sieradz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)
można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowiskuokreślonych
w UUOS, w szczególności jest to mozliwe w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul,
Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.00) po
wcześniejszej telefonicznym umówieniu wizyty, któĘ termin należy uzgodnić
bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 43827 55 50
wew,223.

z dnia 14 czenuca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2.020 r, poz,256 zpóżn. zm. - cfl. dalej jako ,,k.p.a.") w
związku z ań.74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji Nr
4l2O20
dnia'15.12.2020
(znak: RG,6220.4.2O19)
środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Odzysku odpadów w
procesie R5 R13 opierającego się na wykorzystaniu do produkcji elementów
betonowych odpadu o kodzie 10 01 B0 (Mieszanki popiołowo-żuzlowe z mokrego
Na podstawie ań. 49 ustawy

z

r.

o

odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupywanego

z

zewnątrz olaz

posadowieniu naziemnego zbiornika magazynowego oleju napędowego o pojemności
ponad 3m3 - na potrzeby własnego taboru samochodowo-maszynowego na działce nr
ewid. 357 obr. 0029 Ruda, gm. Sieradz".

Z treściąww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul.
Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.00) po
wcześniejszej telefonicznym umówieniu wizyty, któĘ termin nalezy uzgodnić
bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 43827 55 50
wew, 223, Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na
zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., zzastzeżeniem ań. 35 § 5 k.p.a,

Zgodnie z ań.74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego
tej decyzji pzekracza 10 stosuje się przepis ań. 49 k.p.a.. Zgodnie zaśart,49 k.p.a.
zawiadomienie stron o decyzjach innych czynnościach organu administracji
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogłoszenia zwyczĄowo przyjętej w danej miejscowościlub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie lnformacji Pub|icznej na stronie podmiotowej
właściwegoorganu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej.

i

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu, Plac Wojewód zki 3, za pośrednictwem Wójta Gminy
Sieradz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 orazań. 129 § 1 i 2
k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (ań. 130 § 2
k p a.),

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moźe zrzec się prawa do
wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję
wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (ań. 127a § 1 k,p,a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna iprawomocna (ań.. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania
jest niemożnośćzaskarżenia decyzji do organu odwoławczego iwniesienia skargi do
sądu administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jezeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania (ań. 130 § a k.p.a.).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 23,12.2020 r.
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