Sieradz, 11.01.2020

r.

RG.6220.1.2021

oBWlEszczENlE
Wójt Gminy Sieradz,

Na podstawie ań, 6'1 § 4 ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t,j, Dz. U. z 2020 r,, poz, 256 ze zm.), zwanej dalej Kpa w związku z ań.
73 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnienia informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (teks jedn. Dz. U. z 2020 r,, poz. 283), zwanej dalej ustawą ooś,ań. 49 Kpa w
związku z arl. 74 ust. 3 ustawy ooś
zawiadamia
że w dniu 05.01.2021 r_, na wniosek Pana Witolda Wilczyńskiego, reprezentowanego przez
pełnomocnika -Panią Barbarę Rogozińską, zostało Wszczęte postępowania administracyjne
w pzedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie 33 domków rekreacyjnych wraz z drogą Wewnętrzną i parkingiem
na działkach o nr ewid. 259, 260,261 obręb Bobrowniki, gmina Sieradz..

Zgodnie z Rozpoządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
pzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaó na środowisko (Dz, U. z 201 9 poz. '1839)
planowane pzedsięwzięcie zostało zakwalifikowane iako zabudowa mieszkaniowa wraz z

towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż
0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w ań. 6 ust. 1 pkt 1§, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowaW ań.6 ust. 1 pkt 1-3tej ustawy- §3ust. l pkt 55 lit.b.
lnformuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z ań. 10 § 'l Kpa do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w pzedmiotowej sprawie
strony mogą zapoznać się W Siedzibie Urzędu Gminy Sieradz, pzy ul. Armii Krajowej 5, W
godzinach 7.30 - 15.30.

W powyzszej sprawie liczba stron prz ekracza ,l 0, zatem zgodnie z ań. 49 Kpa w zltliązku z ar1,
74 ust. 3 ustawy oośorgan prowadzący postępowanie o wszystkich decyĄach iczynnościach
będzie informował strony postępowania popżez obwieszczenia zamieszczane na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz, na tablicy ogłoszeń w Uzędzie Gminy
Sieradz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bobrowniki.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, zgodnie z ań.49 ustawy z dnia 14 czenrvca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2o2o r,, poz,256, ze zmianami).
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13 slycznia 2021 r.
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