
I Cielądz , 18.11 .2022r. 
Znak: SRL.6220.5.2022.MO 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 1 O § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz .U. z 2022r., poz. 200 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 październ ika 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w toku postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na montażu naziemnego zbiornika na olej napędowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 
działki ewidencyjnej o numerze 166/9 położonej w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie, 

zawiadamia 

• o otrzymaniu postanowienia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: 
WOOŚ.4220.652.2022.PMa z dnia 19.08.2022r., iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

• o otrzymaniu opinii wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Łowiczu z dnia 07.11 .2022r. (data wpływu: 14.11.2022r.) znak: WA.ZZŚ.5.435.1 .375.2022.PD o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w toku postępowania 
administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. 
przeds ięwzięcia, 

• o otrzymaniu opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 16.11.2022r. znak: PPIS.ZNS.90281 .17.2022 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. przedsięwzięcia ; 

• o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 
zadania. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie 
z art. 1 O§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy 
oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłos ić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji 
w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu , pokój nr 1 O w w następujących terminach: pon., wt., czw. w godz. 8.00-16.00, 
śr. w godz. 08.00-17.00 oraz w pt. w godz. 08.00-15.00. 

Data wywieszenia ................. ........ ..................... . 

Data zdjęcia ....... .... ........ ............................ ....... . 

Podpis ......... ...................... ... ... ....... .. ................. . 

Sprawę prowadzi: Magdalena Ostalska, tel. 46 8152429 wew. 6 

Otrzymują 
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn lnformacii Publicznei Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Cielądz, gm. Cielądz. 


