Sędziejowice, dnia 16.03.2020 t.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy zdnia 14 częrwca 1960 r. - Kodel<s postępowania administracyjnego (Dz,IJ, z202O r., poz. 256), zwanej dalej Kpa w zvmązku zart. 73 ustawy z
dnia 3 pńdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiskg oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U.
ŹZOZO r., poz. 283 zę zm.), zwanej dalej ustawą ooś,art. 49 Kpa w zvltązku z art. 74 ust. 3
ustawy oośoraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 10 wrzeŚnia
2OI9 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziabnuać na Środowiska (Dz.U. z
20|9 r. poz, 1839), w nawiązarriu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwanrnkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 54414
i 545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice"
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie.
Zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy oośorganem właściwymdo wydania decyzji jest
Wójt Gminy Sędziejowice, natomiast organami właściwymido wydania opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaĘwania powyzszego przedsięwzięcia w myŚl art.
64 ust. 1 ustawy oośsą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, PaństwowY

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku oraz Dyrektor Zarządu Z|ewni Wód Polskich
w Sieradzu.

Wójt Gminy pismem z dnia 16 marca 2020 r. wystąpił do ww. organów o oPinie
w sprawie obowiąku przeprowadzenia oceny oddziĄwania na środowisko.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1
Kpa do.ryn r"go w nim udziału w kazdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej
sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,
q8-too Sędziejowice, pok. nr 9_10 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek -piątek od
do 1530.
W powyzszej sprawie \iczba stron przekacza 10, zatem zgodnie z art. 49 KPa
w związku- z art.74 ust. 3 ustawy oośorgan prowadzący postępowanię o wszystkich decYzjach i czynnościach będzie informował strony postępowania poprzez obwieszczenia za,
mieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice, na tablicy ogłoszeńwlJrzędzie Gminy Sędziejowiaę orazna tablicy ogłoszeń w miejscu realizacjitnwestycji.
godz.
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Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uwaza się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia Publicznego ogłoszenia
ć,
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Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sędziejowice _ 16.03.2020 r.
Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kozuby Stare i Nowe- ż0.03.2020 r.
BIP Urzędu Gminy Sędziejowice - 16.03.2020 t.

