Budziszewice, dn. 20.06.2016r.
Nasz znak: RG. 6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post?powania
Administracyjnego ( t j . Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z pozn. zm.) w zwiajzku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost?pnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U z 2013r. poz. 1235 z pozn. zm.) zawiadamiam ,ze w dniu 01.06.2016r.
wptynajaj wniosek Zarzq.du Drog Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ul. Sw.
Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Mazowiecki w imieniu ktorego wystejmje pelnomocnik Pan
Wieslaw Jeziorski AZ-PRO Biuro Uslug Projektowych ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszow
Mazowiecki o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsi?wzi?cia pn. : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice
W^grzynowice" przebiegaja^cej przez dzialki nr ewidencyjny 389 - obr?b Budziszewice, 68 obr?b Teodorow, 24 - obr?b Zalesie, 136 - obr?b W^grzynowice, 76 - obr?b W^grzynowice
Modrzewie .
Organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowisko wych uwarunkowaniach jest Wqjt
Gminy Budziszewice. Organami wlasciwymi do wydania opinii w przedmiocie obowiajzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsi?wzi?cia saj
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi i Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim.
Informuj? o uprawnieniach wszystkich stron tego post^powania wynikaja^cych z art. 10 kpa
do czynnego udzialu w kazdym jego stadium, w tym o prawie do przeglajiania akt sprawy,
uzyskania wyjasnien oraz skladania wnioskow w post^powaniu dowodowym. Z aktami w
powyzszej sprawie mozna zapoznac si? w Urz^dzie Gminy Budziszewice - pok. nr 2 , od
poniedzialku do piatku w godzinach pracy Urz^du ( t j . od 8.00 - 16.00 w poniedzialki; 7.30 15.30 od wtorku do piatku, telefonicznie 44 710 23 89 w. 22 )
Dor^czenie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publiczne^o ogloszenia
niniejszego obwieszczenia.

