WÓJT GMINY ROGÓW

Rogów, dnia 26.02.2013 r.
IRG.6220.1.13
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.)
zawiadamiam, że
w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi Zacywilki – Kołacinek
zlokalizowanego na działce nr 177 i 201 obręb Zacywilki w miejscowości Zacywilki, gmina Rogów
realizowanego przez Gminę Rogów :
1. dnia 20 lutego 2013 r. pismem znak: PPIS-ZNS-440-3/11/13 Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
2. dnia 13 lutego 2013 r. pismem znak: WOOŚ.4240.111.2013.JK Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi wydał postanowienie, że nie zachodzi potrzeba obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
3. dnia 26 lutego 2013r. Wójt Gminy Rogów wydał postanowienie, w którym stwierdził brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
remoncie drogi Zacywilki – Kołacinek zlokalizowanej na działce nr 177 i 201 obręb Zacywilki w
miejscowości Zacywilki, gmina Rogów realizowanego przez Gminę Rogów,
4. strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału
dowodowego oraz zgłoszonego żądania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia,
Jednocześnie informuję strony postępowania, że z treścią postanowienia i zgromadzonym
zgromadzonego materiałem dowodowym mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie, 95-063
Rogów, u. Żeromskiego 23 pok. Nr 12, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 800 -1600, od
wtorku do piątku, w godz. od 700 do 1500.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Rogów

/-/ Daniel Kołada

