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Data: 19.01 .2016r.

Znak: RIT . 6220.5.1 4.201 6.EP

ZAWIADOMIENIE
Na

podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U z 2Ot3r. poz. 267 ze zm.l, w zwiqzku z art. 74 ust. 3 oraz stosownie do art. 85 ust. 3
ustawy z dnia 3 paldziernika 2008r. o udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wr6blew

zawiadamia strony postppowania

o

wydaniu:

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja Nr 511412016 z dnia 07.01.20t6r.
dotyczqca realizacji przedsigwzigcia polegajqcego na budowie 8 elektrowni wiatrowych
o mocy do 3,30 MW kaZda wraz z infrastruktur4 towarzyszqcq ora;z przyl4czem na
terenie gminy Wr6blew, powiat sieradzki, wojewr6dztwo l6dzkie.

Od niniejszej decyzji struZy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia dorpczenia, za
poSrednictwem W6jta Gminy Wr6blew.
Jednoczesnie informuj p, 2e zgodnie z art. 49 kpa dorgczenie uwaza sip za dokonane po
uplywie 14 dni od publicznego ogloszenia niniejszego zawiadomienia.

Wobec powyaszego informujg o moZliwoSci zapoznania siq z dokumentacj4 sprawy (w tym
z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w tr-odzi oraz
opini4 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu) oraz treSci4 niniejszej
decyzji w siedzibie tutejszego Urzgdu pok6j numer 12.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane

do publicznej

wiadomoSci poprzez jego

zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogloszeri
Urzqdu Gminy Wr6blew, oraz na tablicy ogloszeri solectw: Sadokrzyce, D4br6wka,
Oraczew, Wr6blew, W4glczew, Pr6chna

i Smardzew

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Pawlowska, Urz4d Gminy Wr6blew, pok6j nr l2,Tel. (43) 828 66 12.

Otrzymuj4:

1.
2.

Wnioskodawca
Soltys wsi: Sadokrzyce, D4br6wka, Oraczew, Wr6blew, WryLczew, Pr6chna
i Smardzew (celem wywieszenia na tablicy ogloszef)

3.
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