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i.

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
Dz. U. z 2013 r.2 poz. 267 ze zm.), zwanej dalej w skr6cie: k.p.u., Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w N,odzi, w postgpowaniu administracyjnym dotyczqcym kwestii procesowej
uzgodnienia warunk6w rcalizacjiprzedsigwzigcia pn. ,,Budowa instalacji do wyfwarzania energii
elektrycznej na dzialce nr 2lll obr. 9 Inczew, gm. Wr6blew" prowadzonym w ramach sprawy
administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana PawNa Bielerzewskiego reprezentuj4cego Nova

Eco Energia Sp.

z

o.o.

z

dnia 1 grudnia 2014

r, o

wydanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

zawiadamia, te

1: Regionalny-Dyrektor Oclu'ory Srodowiska w-trodzi pismem z dnia 4 marca 20!5-r.,
znak:WOOS-t.OOtZ.t.2015.PG wyst4pil do Regionalnej Komisji do spraw Ocen
Oddzialywania na Srodowisko w tr odzi o zajgcie stanowiska po uprzednim posiedzeniu
plenarnym Komisji w zakresie konsultacji w przedmiocie oceny moZliwoSci uzgodnienia
przedmiotowego przedsi gwzigcia.

2. Ustalono termin

posiedzenia Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddzialywania
naSrodowisko w tr odzi wprzedmiotowej sprawie na dzien-23-marpa-20J5-J, o godzinie
9.30 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiskaw Lodzi przy uI. Traugutta25,
mala sala napatterze budynku.

Uzasadnienie

W

przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postgpowania wyjaSniaj4cego
napodstawie art. 50 $ 1, w zwiqzkuz art. 106 $ 4 k.p.a., w nawiqzaniu do art.77 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnta 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t.i.Dz.U. z2073 r.,poz. 1235 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiskawtrodzi
pismem z dnta 4 marca2075 r., znak:WOOS-f.OOtZ.t.2015.PG wyst4pil do organu opiniodawczodoradczego, tj. Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddzialywania na Srodowisko, o zajEcie
stanowiska po uprzednim posiedzeniu plenarnym Komisji w zakresie konsultacji w przedmiocie
oceny mozliwo Sci uzgo dnienia przedmiotowe go przedsigwzigcia.
RegionafnaDyrekcjaOchronySrodowiskawLodzi-90-113L6d2,u[

Traugufta25,tel.-.+48(42)665-03-70,665-0j-72,fax:+qZG2)665-03-71

l/2

PrzewodniczEcy Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko w N-odzi
pismem z dnia 6 marca 2015 r., znak: WOOS.0011.1.2015.PG zwolal posiedzenie plenarne
Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko w N,odzi na dzien 23 marca 2015 r.
o godzinie 9.30 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w N-odzi przy
ul. Traugutta25.
JednoczeSnie informujg, 2e w posiedzeniach plenarnych Regionalnej Komisji mog?
uczestntczy6 wszyscy zainteresowani, z glosem doradczym, po uprzednim zgloszeniu udzialu
u sekretarza Regionalnej Komisji (teL (2) 665-09-76 w godzinach 730-1530). Ponadto strony
postgpowania majq mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacj4 sprawy w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25,90-113 N,6d2, pok6j 1205 tel. (42)
665-09-79 w sodzinach 730-1530.

OIrzymuj4:

1.
2.
3.

Pan Pawel Bielerzewski - reprezentuj4cy Nova Eco Energia Sp. z o.o.
Strony postgpowania za poSrednictwem organ6w gminy.

Ala

Do wiadomoSci:
1. W6jt Gminy Blaszki
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