
Pęczniew, dnia 25 czerwca 2014 roku

IGŚRI.6220.1.9.2014.ŚWO

OBWIESZCZENIE

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz art.10 §1,art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.267)   Wójt  Gminy Pęczniew 
zawiadamia,  że  została  wydana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  znak 
IGŚRI.6220.1.2014.ŚWO z dnia 25.06.2014r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody dla 
realizacji  przedsięwzięcia   p.n.  "Przebudowa polegająca na modernizacji  nawierzchni  drogi 
gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki- gr. Gminy Zadzim- ( Rzechta)"  lokalizacja  gmina 
Pęczniew  wieś Rudniki działki nr. 406, 355, 167, 261/1, 259/1  , wieś  Przywidz działka nr.375.

Ponieważ w powyższej  sprawie liczba stron postępowania przekracza 20,  zgodnie z art.74 ust.3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, 
poz.  1235  ze  zm.)  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz.267) zawiadomienie o wydaniu decyzji  następuje przez 
niniejsze  obwieszczenie,  które  podaje  do  publicznej  wiadomości  na  okres  14  dni,  poprzez 
obwieszczenie   zamieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Pęczniewie,  na  stronie 
internetowej Gminy Pęczniew, na tablicy ogłoszeń sołectwa Przywidz i sołectwa Rudniki.

Z  treścią  przedmiotowej  decyzji  strony  mogą  się  zapoznać  w  siedzibie  Urzędzie  Gminy 
w Pęczniewie, pok.15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 . Od decyzji niniejszej 
służy  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego 
w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Pęczniew w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.
                     
                                                                                                                       Wójt Gminy Pęczniew
 
                                                                                                                           /-/ Marcin Janiak 

Do wiadomości:                                               
- inwestor
- sołtys wsi  Rudniki 
- sołtys wsi Przywidz
- właściciele gruntów przyległych przez obwieszczenie
   (liczba stron postępowania przekracza20)
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy 
- biuletyn informacji publicznej

                  


