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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ( t .j. Dz. U. z 2021r. poz. 735)
w związku z art. 74 ust. 3 oraz stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.),
Wójt Gminy Wróblew zawiadamia, że na wniosek MQ Energy Sp. z o.o. ul. Browarowa 21,
43-100 Tychy wydana została w dniu 23.09.2021r. decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych
uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do 11 farm fotowoltaicznych o
mocy do 1MW każda realizowanej w granicach części działek o nr ew.: 199, 200 i 201
obręb Oraczew (woj. łódzkie, gm. Wróblew) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
placem manewrowym i przyłączem.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem
Wójta Gminy Wróblew.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 06 październik 2021r.
Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
w tym z uzgodnieniami i opiniami organów o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy „ooś”
oraz treścią niniejszej decyzji, w siedzibie tutejszego Urzędu pokój numer 14. Treść decyzji
została również z dniem 06 października 2021r. udostępniona w BIP gminy Wróblew.
Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez jego
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wróblew i na tablicy ogłoszeń sołectwa Oraczew.
Sprawę prowadzi Elżbieta Pawłowska Tel. 0(43) 828 66 08.
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