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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Sieradz,

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.), zwanej dalej Kpaw związku z art.
73 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 t. o udostępnienia informacji o środowiskui jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziabryvania na
środowisko (tj.Dz.U. z2020 r.,poz.283), zwanej dalej ustawą oo§ orazart.49 Kpaw związku
z art.74 ust. 3 ustawy ooś
zawiadamia
że w dniu 14.12.2020 r. na Pana Pawła Leń, prowadzącego działalnośćpn:

NEST Spółka z o.o.

Paweł Leń, z/s Pietrzyków 49, 62-840 Koźminek, zosIńo wszczęte postępowania

administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie stacji paliw w miejscowości Klocko - działki nr
ewid.: 567, 570, 573 obręb Kłocko, gm. Sieradz, pow. sieradzki".
Informuję, że planowana inwestycja znajduj e się w całościna terenie gminy Sieradz. Natomiast
obszar jej oddziaływania obejmuje takżę dzińki położone w granicach administracyjnych
miasta Sieradza. W związku z poryższym właścicielenieruchomości znajdujących się w
promieniu 100 m od granic terenu inwestycji (w obszarze oddziałlłvania) są stronami w.w.
postępowania.
Informuj ę o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających

z art. I0 §

1

Kpa do

czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie
strony mogą zapoznń się w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5 pok.
31 w godzinach 7.30 15.30.
W powyższej sprawie liczba stron ptzekacza 10, zatem zgodnie z art. 49 Kpa w związktl z art.
74 ust, 3 ustawy oośorgan prowadzący postępowanie o wszystkich decyzjach i czynnościach

będzie inlomował strony poslępowania poprzez obwieszczęnia zamieszczane na sl,ronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Sieradz, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kłocko oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Sieradza.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, zgodnie z ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2018 r., poz.2096, ze zmianami).
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29 grudnia 2020 r.
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