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ZAWIADOMIENIE
Stosownie do ar1. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowista oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz w oparciu
o art. 49 ustawy z dnta 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t, j. Dz. U . z 2013r., poz. 261 ze zmianami), W6jt Gminy Wr6blew
zaw

iadamia strony postpp ow a nia,

ize:

budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW kaZd a wraz z infrastruktur4
towarzyszqc4 oraz przyl4czem na terenie gminy Wr6blew, powiat sieradzki,

wojew6dztwo hidzkie,

realizui4c wniosek WINDPROJEKT sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq sp. k.
00-549 'Warszawa, ul. Pipkna 24126A11 zLolony w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia polegaj4cego na budowie
8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW ka2da wrarzz infrastrukturq towarzyszqce
oraz przyl|czem na terenie gminy Wr6blew, powiat sieradzki, wojewfdztwo l6dzkie,
Tajqc na uwadze stanowiska organ6w opiniuj4cych: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska postanowienie Znak: woos-I.4240.612.2014.To z dnia18.Il.20l4r orazpismo
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Znak: PPIS-ZNS-460.231.5g.2014 z dnja
12.1I'20I4r., opiniuj4cych konieczno(;( opracowania i zakres raportu oddzialywania na
Srodowisko,
inwestlzcji na Srodowisko

W ramach prowadzonego postgpowania, na etapie uzgodnieri prowadzonych przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w tr-odii, dokonano uzupelnieri opracowanego
.raportu oddzialywania na Srodowisko. Wobec czego zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 pa1dziernika 2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
r( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 12272 p52. zm.) zapewniajqc mozliwoSi udzialu

spoleczefstwa, przystgpuje siQ do przeprowadzenia ponownej procedury udzialu
spoleczefstwa, w ramach oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko.
.lednoczeSnie informujg, 2e warunki realizacji przedmiotowej inwestycji zostaly uzgodnione
ptzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w l odzi postanowienie
1,:ozyty.wnie
'WOOS-I.4242.77.2015.TO.10 z dnia 13.10.2015r. (.ra
niniejsze postanowienie nie

przysluguj e zalalenie).

wobec powyzszego zawiadamiam strony post€powania

oraz
wszystkich zainteresowanych o moiliwoSci zapoznania sip z dokumentacj4
sprawy' skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej
ii ustnej, w terminie 2l dni od dnia ukazania sig niniejszego obwieszczenia
tj. do 25 listopada 2015r. w godzinach od godz.730 do 1530 w pokoju

nr 12 urzpdu Gminy wr6brew, gdzie znajduje sig r6wniez ,,Raport
oddziatywania przedmiotowej ir westycji na srodowisko wraz
z uzupelnieniami" oraz pisemne stanowiska organ6w opiniujqcych,
dotycz4ce uzgod nien ia wa ru nk6 w r ealizacj i przed miotowej inwestycj
i.

JednoczeSnie wskazujQ na uprawnienia strony wynikaj4ce
z art. 10$ 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960t' Kodeks postgpowania administratynegolo
z. rJ. z zooor.Nr 9g poz. l07l
ze zmianani)

Niniejsze zawiadomienie zostanie

podane
zamieszczenie na stronie internetowei B
-na

Urzpdu Gminy Wr6blew, oraz
Oraczew, Wr6blew, W4glczew, pr6chna i Sma

Otrzymujq:
1' Soltysi wsi Sadokrzyce,Dqbr6wka, Oraczew, Wr6blew, WryLczew,pr6chna
i Smardzew.

2.

(celem wywieszenia na tablicy ogloszeri)
ala

Do wiadomoSci:
1. Wnioskodawca

