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Wolborz, dn. 27.01.2020 r.
RB.6220.5.13.2019.2020.JR

OBWIESZCZENIE
o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 29, 30 i 33 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoieczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaiywania na srodowisko, dalej oos (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w zwiazku z §3 list. 2 pkt. 2) Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi^c mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.102019 r. ziozonego
przez Pana Marcina Maja, pelnomocnika Gminy Wolborz, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi^wziecia polegajacego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 1526E w Swolszewicach Duzych w zakresie budowy
chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usuni^cia kolizji z
infrastrukturq telekomunikacvjna na dziatkach nr 174,175 oraz 546/2, obr^b 30-Swolszewice
Duze, gm. Wolborz.
Zawiadamiamy o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materialem w zwiazku
z prowadzonym postepowaniem.

Ze zgromadzon^ dokurnentacjq zawierajaca: Karte Informacyjna planowanego
przedsiewziecia wraz z uzupelnieniami, opinie Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim, uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
oraz opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsiewziecia mozna zapoznac sie (do
wgladu) w pokoju nr 14 Urz^du Miejskiego w Wolborzu, Plac JagieHy 28, w dniach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 15.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Piatek w godz. 7.30 do 14.30

Wszelkie uwagi i wnioski mozna skladac do dnia 6 marca 2020 roku.
Uwagi i wnioski zlozone po w/w terminie pozostana bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy oos.).

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Qbwieszczenie podlega publikacji na dzieh 28.01.2020 roku nas okres 30 dni od dnia ogloszenia.

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. Strony postepowania Solectwa Swolszewice Duze na tablicy ogtoszen
3. a/a.

Do wiadomosci:
1. Mieszkancy: na tablicy ogtoszen: Sotectwa Swolszewice Duze, w Urzedzie Miejskim w Wolborzu oraz na

stronic internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu.


