Łódź, 18 czerwca 2019 r.

WOOŚ.420.44.2019.JKu.10
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a.,
w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. l ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 77
i pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w nawiązaniu do
wniosku Gminę Rząśnia, reprezentowanej przez pełnomocnika, z 13 maja 2019 r., uzupełnionego
pismem z 4 kwietnia 2019 r., znak: RPR.6220.3.2019, pismem z 27 maja 2019 r. oraz pismem
z 6 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała,
Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”,
zawiadamiam, że:
1) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,
2) zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
3) zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia
jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie,
4) zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia
jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 24 czerwca 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII,
pokój 1218, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 665 09 65.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi
Michał Ciepłucha
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalny Konserwator Przyrody
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