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ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 puldziernika 2008r. o udostppnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz w oparciu
o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
( t. j. Dz. U . z 2013r., poz. 267 ze zmranaml), W6jt Gminy Wr6blew

zawiadamia strony postppowania, t ez
realizujqc wniosek WINDPROJEKT sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5cie sp. k. 00-549
Warszawa, ul. Pipkna 24126AlI zLohony w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajqcego na budowie 8 elektrowni wiatrowych
o mocy do 3,30 MW kaid^ wraiz z infrastrukturq towarzyszece oyaz przyl4czem na
terenie gminy Wr6blew, powiat sieradzki, wojew6dztwo l6dzkie , maj4c na uwadze
stanowiska organ6w opiniuj4cych: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
postanowienie Znak: WOOS-I.4240.612.2014.TO z dnia l8.ll.20l4t otaz pismo
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Znak: PPIS-ZNS-460.23I.59.2014 z dnia
I2.1I.20I4r., opiniujqcych koniecznoSl opracowania i zakres raportu oddzialywania na
Srodowisko, po przedlozeniu w dniu 17.03.2015r. i uzupelnieniu w dniu 15.06.2015r.
opracowanego raportu oddzialywania na Srodowisko - przystapiono do przeprowadzenia
ocen)' oddzial)'wania na Srodowisko przedmiotowej inwest)'cji

.

Wobec powyiszego w ramach prowadzonej oceny oddziatywania na
Srodowisko informuje sig strony postgpowania o mo2liwo5ci zapoznania si€
z dokumentacjq sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej,
elektronicznej i ustnej, w terminie 2l dni od dnia podania do publicznej
wiadomoSci niniejszego obwieszczenir tj. do 24lipca2Ollr. w godzinach od
godz.730 do 1530 w pokoju nr 12 Urzpdu Gminy Wr6blew, gdzie znajduje

siQ r6wniei ,,Raport oddziatywania przedmiotowej inwestycji

na

Srodowiskott.
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomoSci poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraztablicy ogloszeri
Urzgdu Gminy Wr6blew i na tablicy ogloszeri solectw Sadokrzyce, Dqbr6wka, Oraczew,
Wr6blew, W4glczew, Pr6chna i Smardzew
Zgodnie z przyw olanym art. 49 Kpa, dorpczenie uw aLa sig za dokonane po uplywie 14 dni od
publiczne go o glo szenia niniej sze go obwie sz czenia.
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Otrzymujq:

1. Soltysi wsi Sadokrzyce,Dqbr6wka, Oraczew, W

2.

i Smardzew (celem wywieszenia
a/a

Do wiadomoSci:
1. Wnioskodawca

na tablicy ogloszeri)

W4glczew, Pr6chna

