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OBWIBSZCZENIE
Stosownie do art. 33 ust. I w zwrqzku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paLdziernika
iZ008r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
\v ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. IJ. z 2013r.,
1toz. 7235 ze zm.), W6jt Gminy Wr6blew

zawiadamia strony postppowania orazwszystkich zainteresowanych, 2e:
I
I

frudowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW ka2d a wraz z infrastruktur4
l:owarzyszqc4 oraz przylqczem na terenie gminy Wrrfblew, powiat sieradzki,

wojewrfdztwo l6dzkie,

wniosek WINDPROJEKT sp6lka z ogranrczon4 odpowiedzialnoSciq sp. k.
00-549 Warszawa, ul. Pigkna 24126A11 zloilony w sprawie wydania decyzji
rcahzujqc

o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajqcego na budowie
[f elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW kaZda wrazz infrastruktur4 towarzyszece
oraz przylQczem na terenie gminy Wrrfblew, powiat sieradzki, wojew6dztwo kfdzkie,
majqc na uwadze stanowiska organ6w opiniuj4cych: Regionalnego Dyrektora Ochrony
lirodowiska postanowienie Znak: WOOS-L4240.612.2014.T0 z dnia I8.IL20l4r orazpismo
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego Znak: PPIS-ZNS-460.231.59.2014 z dnia
1.2.1I.20I4r., opiniuj4cych koniecznoic opracowania i zakres rapoftu oddzialywania na
drrodowisko,
oddzial
lnwest)'cji na Srodowisko

\M ramach prowadzonego postppowania, na etapie uzgodnieri prowadzonych przez
Itegionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi, dokonano uzupelnieri opracowanego
raportu oddzialywania na Srodowisko. Wobec czego zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3\ pa1dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 12272 p62. zm.) zapewniajqc moZliwo6i udzialu
spoleczeristwa, przystgpuje siQ do przeprowadzenia ponownej procedury udzialu
spoleczeristwa, w ramach oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko.
JednoczeSnie informujp, ze warunkr realizacji przedmiotowej inwestycji zostaly uzgodnione
prozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr odzi postanowienie
WOOS-I.4242.77.2015.TO.10 z dnia 13.10.2015r. (na niniejsze postanowienie nie
prrzysluguj e zaLalenie).

wobec powyzszego zawiadamiam strony postgpowania

oraz
rvszystkich zainteresowanych o mo2liwoSci zapoznania sig z dokumentacj4
sprawy' skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie 2l dni od dnia ukazania sip niniejszego obwieszczenia
tj. do 25 listopada 2015r. w godzinach od godz. 730 do 1530 w pokoju nr 12
IJrzpdu Gminy wr6blew, gdzie znajduje siQ r6wnie2 ,,Raport

crddzialywania przedmiotowej inwestycji

na Srodowisko

wraz

z

uzupelnieniami" oraz pisemne stanowiska organ6w opiniui4cych,

dotycz4ce uzgodnienia warunk6w realizacji przedmiotowej inwestycji.
JednoczeSnie wskazujQ na uprawnienia strony wynikaj4ce z aft. 10$ 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postppowania administracyjnego(Dz.IJ. z 2000r. Nr 98 poz. l07I
ze zmianaml)

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane

do publicznej wiadomosci poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej onz tailiiy oglosr.ti
Urzqdu Gminy Wr6blew, oraz na tablicy ogloszeri solectw: Sadokrzyce, D4bi6wka,
Oraczew, Wr6blew, W4glczew, Pr6chna i Smardzew.

Otrzymuj4:
1. Sohysi wsi Sadokrzyce,D4br6wka, Oraczew, Wr6blew, Wrylczew,pr6chna i Smardzew.
(celem wywieszenia na tablicy ogloszeri)

2.

a/a

Do wiadomoSci:
1. Wnioskodawoa

