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Sędziejowice, dn. 0t,07 .2019

r.

Informacja
DoĘcry postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla
Przedsięwzięcia Pn,: ,,Bułowa wolnostoją.y.h"
łol.łtororo.słonecznychwytłarzających
energię elektryczną za
Pomocą zjawiska ioiówoltui."o.go w iloścido"4200
szfuk o łącznej
mocy do l MW wraz z
PrzYłąciem elektroene"g.t}."oy. oraz infrastrukturą
towarryszącą w
Postaci wewnętrznej drogi dójazdowej, placu
;u;;;;r"ego, transformatora na działkach nr
ilil;iilil; łiłłirrli,lw obrębi' '*ia'o'ylny,r.ńon.a, Gmina sędziejowice, powiat łaski,

z art, 21ust, 2 Pkt 8 ustawy z dnia 3 pńdziemika
2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ocńronie, udzille
społecieństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddziaływania ną środowisko (Dz.ó.;
1' wPłYwie w dniu 24,0'5,2019 zon r. poz. zosl ze zm,) zawiadamiiam o:
p;;i"towego Inspektora
Sanitarnego w Łasku z dnia 2t.OŚ.2O19
' :|,:1i ,*it"-.:1glri""*.g;
ppts.zNs.
Zgodnie

2'
3'
4'

potrze by prz;n1o

,.

znań

ieo.g.z.019 doĘczącejbraku

eny o ddziaĘw ani, nu środowi sko :
wPłYwie w dniu 11dz_en
23,05.2019 r. Ópinii Dyrektora Ż*.ąa,
ZlewniWód polskich w Sieradzu
dnia 20,05,2019
znak: Po.ZŻŚ.;.;;j7łzot9.MK d,oĘczącej
braku potrzeby
przeprowadr.:i1o::1 y
w ania na środowisko ;
^oddziaĘ
wPłYwie * dli:
6-,2019 .. opi-i R.gt";"l".;;Dyrektora
?-6:0
ochrony środowiska w Łodzi
dnia 26,06,2019
znak: Wooś.Z22 0.22§.2ii9.MLa.2
a"i"źą"": braku potrzeby
przeprowa dzenia oceny dl a ww.
przeds i ę wzi ęc ia;
wYdaniu Postanowieniu *
przeprowa dzeniaoceny oddziaływania
i
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'pruri,i. 9rar.uiilńav
Przedsięwzięcia na środowisko
dlu pizeds;ięłrii.ia^ pn., ,,nua*u wolnostojących
kolektorów słonecznYch wytwarzających
*óń ebktryczną za pomocą zjawiska
fotowoltaicznego w iiościaó ązoo
!Żtrr. " ń"-rĘ mocy do l MW wraz z przyłączem
elektroenergetYcznYm oTM infrastrukturą
toii.yr.ą"ą w postaci wewnętrznej drogi
dojazdowej, Placu manewTowego,
transformatora ni ariułLu"ł,n, .*iJ.
740/l, 140/2, l41 w
obrębie ewidencYjnYm Dobra, Ómina
Sędri.j;;i;, po*iut łaski, wojewódźwo łodzkie,,.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
l Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie
2, W sołectwie Dobra terminie
3. BIP Urzędu Gminy Sędziejowice w

Do wiadomości:
1. Wnioskodawcy.

