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Sędziejowice, dnia 09.04.20ż0

RW.II.6220 ,3.2020

r,

OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnta |4
czerwca 1960 r. * Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), w związku
z art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziĄwania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zę zm.) w związku z toczącym się postępowaniem
administracyjnym wszczęĘm na wniosek firmy PV 450 Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Jasna 14116 a, 00041 Warszawa reprezentowanej przez Panią Sylwię Lewczuk w sprawie wydania decyzji o
środowisko!\ych uwaruŃowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 1MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 090) na dz. ew. nr 54414i
545 obręb Kozuby Stare i Nowe, gmina Sędziejowice"
zawiadamia,
Dyrektor Ochrony Środowiska wŁodzi - wydał opinię z dnia 31 marca 2020 r.,
1) Regionalny
-WooŚ.ązzo.tg8.2020.ZŻł
stwierdzającą, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga
mak:
przeprowa dzenia oceny oddziaĘwania na środowi sko ;
2) państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku - wydał opinię sanitarną z dnia
3,0.03,2020 r, znak. PPIS.ZNS.460.3.żO20 stwierdził, że ntę zachodzi potrzeba przęprowadzęnia
oceny oddziĄwania na środowisko;
3) Dyrektor Zarządl Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - wydał opinię z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
znak: Po.Zzś.s.ąls.I44L.ż020.MK stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzęnia oceny
oddziĄwania na środowisko.
4) o ńozliwości wypowiedzenia się stron postępowania co do zebranych w sprawie dowodów,
materiałów i zgłaszaiych ządań a takżę zapoŹnania się z aktami w ww. sprawie w terminie 7 dni od
doręczeni a niniej szego zawiadomienia.
Z treściądok-umentacji mozna zapoznac się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Gminy' w Sędziójowicach ul. Meluńska 6, pokoj nr 9, 10 w godzinach pracy Urzędu,
Zgodnie z art, 49 Kpa doręczenió uvlńa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Uyędu Gminy
i w miejscu realizacji inwestycji -PISU. }§),9.. r.

