
WÓJT GMINY 

pow,0fr!~~fr1!ł ~ d/kie Cielądz, 21.05.202lr. 
SRL.6220.2.2018.MO 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Cielądz, działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 
ze zm.), zwanej dalej „ k.p.a. ", w związku z oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) i w związku 
z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z dnia 
22 stycznia 2021r., Sygn. akt KO.4113.2.2020 uchylającą w całości 

i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, decyzję 
Wójta Gminy Cielądz znak: SRL.6220.2.2018.MO z dnia 26.1 l.2019r., 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ,,Budowa 
budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie 
bezściółkowym o lqcznej obsadzie 165,9 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą 
na działkach o numerach ewidencyjnych 826, 828 w miejscowości Cielądz, 
gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie", 

zawiadamia 

strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 1 O § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią 
postanowienia oraz dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do 
zebranych dowodów i materiałów a także zgłosić ewentualne uwagi przed 
wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu, pokój nr 1 O w 
godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 
16.00. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokona~e, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. r;J'll 
Otrzymuią: ~ -- , 

I. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. mg rolak 
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 

4. Tablice ogłoszeń i mie;sca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Cielądz gm. Cielądz. 


