WOJT GMINY WROBLEW
98-285 Wr6blew 15
pow. sierad2ki
Znak: RIT . 6220.6.201 4.201 5 .EP

Data: 02.02.2015r.

Zawiadomienie:
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 20I3r., poz. 267 ze zmianami), w zwiqzku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 paldziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie
, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
( Dz. U. z20l3r.,poz.1235 zezm.)
zawiadamia sig strony postppowania o wydaniu:

J:::fffi;;

obowi4zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
polegaj4cego na budowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej na dziafce 2ltL obrqb
geodezyjny Inczew, gmina Wr6blew

Inwestycja realizowana przez Nova Eco Energia Sp. z o. o. 00-746 Warszawa,
ul. Sulkowicka2.'
Na niniejsze postanowienia przysluguje stronom prawo wniesienia zaaalenia w terminie
7 dni od dorgczenia. JednoczeSnie informuje sig, ze zgodnie z art. 49 Kpa , dorqczenie uwaLa
sig za dokonane po uplywie 14 dni od publicznego ogloszenia niniejszego zawiadomienia.
Jednoczesnie informuje siQ, 2e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowisk w tr odzi
postanowiememZnak: WOOS-I.4240.70I.2014.MM.2 2dnial5.01.2015r. wyrazilopinig, ze
dla przedmiotowego przedsipwzigcia istnieje koniecznoS(, przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko wskazuj4c jednoczesnie elementy konieczne do uwzglgdnienia
w raporcie oddzialywania na Srodowisko opracowanym w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1

ustawy. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Sieradzu

pismem

z dnia 24.12.2014r. podtrzymuj4c swoje stanowisko
w piSmie PPIS.ZNS.460.I3.3.20I5 z dnia 29.01.2015r uznal, 2e dla przedmiotowego
Znak: PPIS-2NS.460.277.65.2014

przedsigwzigcia nale?y przeprowadzil ocenp oddzialywania na Srodowisko oraz opracowad
raport w zakresie wymaganym ustawq.
Organem wlaSciwym do prowadzenia postppowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jest W6jt Gminy Wr6blew.
Zgodnie z art. 73 Kpa, zainteresowane strony maj4 prawo przeglqda(, znajduj4ce sig

w

Referacie Infrastruktury Technicznej Urzgdu Gminy Wr6blew, Wr6blew 15,
98-285 Wr6blew, pok6j nr 12, akta sprawy, zglaszat uwagi i wnioski oraz sporzqdzat notatki
i odpisy.
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez jego
zamieszczenie na tablicy ogloszeri

i na stronie

Urzgdu Gminy Wr6blew, Gminy

i

Miasta

Blaszki oraz na tablicy so).6/tt' I7{czew,

Dziebqd6w, Tub4dzin, OrzeLyn.

Otrzymuj2:

l.
2.
3.

Wnioskodawca Nova Eco Energia Sp. z o.o. 00-746 Warszawa, ul. Sulkowicka 2,
Sohysi solectw: Inczew, Dziebgd6w, Tubqdzin, Orzetyn.
(celem wywieszenia na tablicy ogloszeri)
a/a

