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RW.II.6220 .I0.2020

Sędziejowice, dnia 18.09.2020

r,

OBWIESZCZENIE
Na podstawię art. 36 i ut 49 ustawy z dnia 14 częrwca

1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2020 t., poz. 256 ze zm.) oraz ań, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2020 r,,
poz.283 ze zm.),

zawiadamiarrl, że wydanie postanowienia, o ktorym mowa w art. 63 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenąch oddziaĘwanią na środowiskow sprawie wszczętego
w dniu 24 sierpnia 2020 r. na wniosek Społki OLMEX Projekt Społka z ograniczoną odpowiedzialnościąSp. k. ul. Wspólna 47l49,00-684 Warszawa, postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zabudowie od-

nawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznejurządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o
łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3IVIW, wraz z inwerterami
oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realŁowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 257,25811,25812,259,260,26| z obrębu 0027 Zaglinyl w gminie Sędziejowice,,
z uwagi na brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, wydfuZa się
do dnia 16.10.2020 r.
Z treściąwniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia mozna zapoznac się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 37 Kpa Stronie słuzy prawo do wniesienia ponaglenia do SKO w Sieradzu
za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice, jezeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art, 35 lub przepisach szczegolnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z ań,36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłuzej niz jest to niezbędne do zńatwienia sprawy (przewlekłość).
Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Zgodnie zart.49 Kpa doręczente u:waża się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1. Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie
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