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WISKITKI
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Wiskitki, dnia 09.09.2022r.

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
NPZ.6220.15.2021.DM
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki działając na podstawie:
- art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa
cji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)- dalej ustawa ooś
w zw. z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2021r., poz.
735 ze zm.)- dalej Kpa zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy 0oś, podaje do publicznej wiadomości,

że

w

dniu

09.09.2022r.

wydał

decyzję

nr

11.2022,

znak:

NPZ.6220.15.2021.DM

2+351”,

realizowanego

16 obręb Kamionka.

na działce nr ewid. 272 obręb Miedniewice

i działce nr ewid.

Z treścią niniejszej decyzji i dokumentacją sprawy, w tym stanowiskiem:
Dyrektora Zarządu
Zlewni
w Łowiczu,
Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska
w Warszawie,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie można
w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Wiskitki - ul. Kościuszki l, w godzinach pracy Urzędu
tj. pon., śr., czw.,
8.00-16.00,
wtorek
8.00-17.00,
piątek
28.00-15.00,
po
wcześniejszym
umówieniu
telefonicznym pod nr: (46) 854 -50 -28. Dodatkowo z treścią decyzji można
zapoznać się
w niżej wymienionym urzędzie.
Ponadto

treść

decyzji

podlega

udostępnieniu

na

okres

14

dni

Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
niniejszego obwieszczenia.

w

Biuletynie

Informacji

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Z up. Burmistrza Miąśta i Gminy Wiskitki

Łukaśz Boczkowski
Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Wiskitki

/

Załączniki: decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki nr 11.2022 z dnia 09.09.2022r.
, znak wasalem:

1. — Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki,
Urząd Miasta i Gminy Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów.

2.

WywieSzono Od dnia...

ses ussaesaasanaanawasaeseacnonea dO dNIA.....111.11:11.

EA

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przeb
udowa
drogi
powiatowej Nr 4704W Miedniewice — Bolimów na odcinku od km
0+462,50 do km

