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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie ąrt. 61 s l i $ 4 ustawy z dnią ]4 czerwca ]960 roku, Kodelłs postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 202] r., poz. 735 ze zm.) zwanądalejĘa,w związku zart' 59 oraz ąrt.73
ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenąch oddziaĘwania na środowisko (tj. Dz. U. z
202 ] r. poz. 247 z późn. zm. ) zwaną dalej ooś,

zawiadamiam

i Grzegorza Szpecińskiego, ul. Dfugie 66,97-565 Lgota Wielka
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach planowanego prze<lsięwzięcia" polegającego na wydobywaniu kruszywa
naturalnego ze złożarrRożny I'' w rejonie miejscowości Rożny, gmina Dobryszyce, powiat
radomszczański, województwo łódzkie
że na wniosek Łukasza Dziadkiewicza

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 40 lit a rozporzqdzenia w sprawie przedsięwzięć
mogqcych znaczqco oddziaĘwać na środowisko na|eŻy do przedsięwzięó, które potencjalnie mogą
Znacząco oddziaĘwaó na środowisko (wydobywanie kopalin ze złożametodq odkrywkowq inne niż
Wmienione w $ 2 ust. I pkt 27 lit. a).
Jednocześnie informuję, Żezgodniez art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustavvy ooś,organ prowadzący
postępowanie' wystąpił do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora
Zarządv,Z|ęwni w Sieradzu, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzeniaoceny oddziaływania na
środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku takiej potzeby, co do zakresu raportu o
oddziaĘwaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art' ]0 S Lkpa strony postępowania, mogą zapoznaÓ się z aktami sprawy' uzyskaó
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach' w dniach:
poniedziałek: od godz. 07:30 do godz. 16:00 oraz od wtorku do czwartku od godz' 07:30 do godz. 15:30
orazw piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Z lvłagi na obecną sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu
ustalęnia czasu' miejsca i sposobu zapoznatia się z aktami sprawy.
Liczba stronpostępowaniaprzel<racza 10. Zgodnie zart. 74 ust. 3 ustavvy ooś,stosuje się przepis art. 49
kpa stanowiący zawiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczęnie lub inny
z,:wycr,ajown przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zr,llvagina fakt, żę teren przedsięrvzięcia eąaiadujo
bezpośrednio z działkami na terenię gmlny Ładzicę oruz Lgota Wielka. zostaje olo przekazanę do
Urzędu Gminy w Ładzicach oraz Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej celem obwieszczenia w sposób
zwyczajowo przyjęty. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upĘwie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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