
 

                                                                                Andrespol, dnia  04 października 2022 r. 

 

 

RK.6220.1.3.2022 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wystąpieniu do organów współdziałających 

 

Na podstawie art. 49 i art. 106 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 - dalej k.p.a.),Wójt Gminy Andrespol 

zawiadamia że, stosownie do  art. 64 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwana dalej: 

„ustawą ooś”)wystąpiono w dniu 04 października 2022  r. do  Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi,    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Łodzi,  oraz  Dyrektora  Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Sieradzu celem wydania 

opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody przy ul. Tenisowej 

1 w Stróży  w gminie Andrespol”. 

 

 Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek  Gminy Andrespol. 

 

Przedsięwzięcie  to zgodnie § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako, przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję właścicieli, 

zarządców i użytkowników terenów znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu  na 

którym będzie realizowane planowane  przedsięwzięcie o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol 

oraz składania pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dot. ww. sprawy w terminie 14 

dni od daty ukazania się obwieszczenia. 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania 

tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie będzie możliwe po 

wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia 

czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt: e-mail komunalny@andrespol.pl, tel. 42 213 24 

40 wew.  855.  
 

Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i 

Sołectwa Stróża oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.andrespol.bip.cc  

 

 
1. Otrzymują: 
2. 1. Bartłomiej Kozłowski 

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. J. B. Kozłowski  

Żurawia 3/5 ,91-455 Łódź  

3. Strony postępowania –obwieszczenie 

4. a/a 
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