
Znak OŚ. 6220.5.2013                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       Kowiesy, dnia 12.07.2013r. 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
   

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. nr 267) 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. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
 

Wójt Gminy Kowiesy zawiadamia, że: 
 
w dniu 11.07.2013r. na wniosek Gminy Kowiesy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko polegającego na odbudowie zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym 
i urządzeń wodnych zlokalizowanego na działce 157/1 na łącznej powierzchni ok. 7,2ha w 
miejscowości Budy Chojnackie, gmina Kowiesy, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.  
         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego 
w nim udziału w każdym jego stadium. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 1 pkt 1 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 ze zmianami/ , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po  uzyskaniu 
wymaganych opinii pomocniczych. 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania 
obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy (pok. nr 7,  
 tel. 46/831-70-26 wew. 34). 
 
 
Umieszczono: 
- na tablicy ogłoszeń UG Kowiesy 
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Budy Chojnackie 
- w BIP UG Kowiesy 


