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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Sieradz,

6l § 4 ustawy Z dnia 14 czerwca |960 r. Kodeks postępowanio adminislracyjnego
(Dz. U. z żOż0r., poz. ż56 ze zm.), zwanej da|ej Kpa w związkl z ań.64 ustawy z dnia 3 paźdzlen|ka
2008 r. o udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńsly)a w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaĄlłania na środowisko (t.i. Dz. U. zżOż0r., poz. ż83), zwanej dalej
ttstawą oośoraz art. 49 Kpa w związkl z art.74 ust. 3 ustawy ooś

Na podstawie art.

zawiadamia
że w dnlu28.|2.2020 r. Wójt Gminy Sieradz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz Dyrektora Zarządll
Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie opinii czy
przedsięwzięcie polegającego na: onRemoncie drogi gminnej w Mnichowie - działki o nr ewid.:
20812,22412,242,243..258,275l2,77811,77812,77813
obręb Mnichów, gm. Sieradz, pow.
sieradzki" wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z ań. l0 § ) Kpa do czynnego
w nim udziału w kżdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5 pok. 3l w godzinach 7.30 -

l5.30.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust.
3 ustawy oośorgan prowadzący postępowanie o wszystkich decyzjach i czynnościach będzie
informował strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczane na stronie Biuleq,nu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeri
w sołectwie Mnichów.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upĘwie l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. Kodeksu postepowania administracyj nego (tekst
jednolity Dz.U.zż020 r., poz. ż56, ze zmianami).
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia:29 grldnia 2O20 r.
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