Pabianice, dnia 05 października 2015r.
OS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust 2 pkt 9, art. 85 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 (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości i zawiadamia strony
postępowania o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie (znajdującym się w Wydziale
Ochrony Środowiska) danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w dniu
02.10.2015r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach Sp. z o.o.
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Kozłowskiego na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi
do posesji zakończonymi korkiem na granicy działki drogowej i działki prywatnej w osiedlu
Dąbrowa w Pabianicach (okolice ulic: Letnia, Witosa, Przyjazna, Zdrojowa, Radosna,
Widzewska, Kręta, Lazurowa, Szczęśliwa, Miętowa) i w Ksawerowie (okolice ulic Letnia),
powiat pabianicki
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie 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
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie –
obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych.
Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniu 19 października 2015r.
Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej
treścią oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Pabianicach ul. św. Jana 4, II piętro, pokój 22 w godz. urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce zamieszczenia informacji:
1. Strona internetowa BIP - www.nowy-bip.um.pabianice.pl;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4;
4. Miejsce planowanej inwestycji.
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