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o wszczęciu postępowania

Pżedmiotowa inwestycja naleźy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych W § 3, ust. 1, pkt 54 Rozporządżenia Rady MinistrÓW z dnia 10 WrżeŚnja 2019 r. W sprawie
przedsięWzięć mo8ących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz, U, z 2019r. poz. 1839).

Zgodnie z art,10, art.61§ 4, an.49 ustawy z dnia 14 cżerwca 1960r,- Kodeks postępowania administracyjnego

|t.j. Dz.lJ Z zozL r. poz.735 z późn, zm. , żWaną dalE ,, kpo'1, aft.73 ust l i ań- 75 ust, l pkt 4 Ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku ijego ochronią udziale społecżeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko |t.j. Dz. U. z 2o21l. poz.247, zwaną dalą 

"ustowq 
o

źe na Wnios€k lnwestora - Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96 111 Kowiesy z dnia 14.03,2022 r, (data WpłyWU do tut.

ulzędv L7.o3.2o22 r.} zostało Wsżczęte postępowanie W sprawie Wydania d€cyzji o Ślodowiskowych

uwarunkowania.h dla prżedsięWzię€ia polegającego na: Prrebudowie drogi gminnej Nr 115157E wraz ż

przebudową oświ€tlenia ulic2nego w miejscowości tJlaski.

PrzedsięWżięcie realizowane będzie na działce ewidencyjnej 42/1 obląb Ulaski, gm. Kowiesy, powiat
skiernaewicka, WojeWództwo ŁÓdzkie.

lnformuję o uprawnieniach Wszystkich stron tego postępowania Wynika]'ących z art, 10 kpo do czynne8o W nim
udziału W każdym jego stadium.
z dokumentacją W powyższej sprawie moźna zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy, bwiesy 85 (tymczasowa
siedziba Urżędu: Gminna Biblioteka Publiczna W Kowiesach, Kowiesy 86, 96-x11 Kowiesy), tel. 667,955,911, W

godz.8,x6.

Zgodnie z art. 64 usl..4 ustawy o udostępnianiu oGż an.35 §5 kpo do telminów załatwienia sprawy nie
wlicza się terminóW pazeMdżianych W przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresóW
zawiesżenia postępowania oraż okresów opóźnień spowodowanych z Winy strony albo z przY.zyn ni€zależnych od
organU,

Zgodni€ z ań.41 § 1kpo W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w fazie
zaniedbania obowiązku określonego W § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ licżba stron postępowania przekracza 10, zgodnie ż ań. 74 ust. 3 pktl ustaw o udostępnianiu
stosuje się przepis ań.49 łpą zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach o8łoszeń W Urzędzie Gminy
Kowiesy, §ołeciwa Ulaski, sołectwa Zawady, na stlonie internetowej Urzędu Gminy Kowiesy oraż W L'tędzi€
Miejskim W Mszczonowie (W sposób zwycżajowo prżyjęty).

Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po Upływie 14 dni od dnia, W którym
nastąpiło udostępnienie pisma na stronie BlP UG Kowiesy
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Kowiesy, dnia 21,03.2022 r.

zgodnie z art. 64 ust I1 2 ustawy o udostępnianiu, W toku postępowania zmierzające8o do Wydania de€yżji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejsze8o pru edsięWzięcia, należy Uzyskać opinie pomocnicże
Re8ionalnego Dyrektora o€hrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W

skierniewicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodne8o Wody Polskie - Dyrekora zarządu Zlewniwłowiczu.
Wobec powyższego, rozstrzygniecie sprawY nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu Wyma8anYch opinij oraz
eWentualnych uzgodnień.


