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RW.II.6220.I3,2020

OBWIESZCZENIE

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca i960r. - Kodel<s postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2O20r.,poz.ż56zezm.),zwanej dalej Kpawzwiązkuzart.]3 ustawY
z dnia z paŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeńŚtwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U,
Źzozo r., poz,283 zę zm.), zwanej dalej ustawą ooś,art. 49 Kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawY
oośoraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnta 10 wrzeŚnia 2019 r.
w sprmłii przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaĘwać na środowiska (Dz. U. z 2019 r. PoZ,
1839), w nawiązaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
io*u.ryr"ąóą _ eiektioenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach nr ew. 5
oraz6 w obrębie Osiny
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie.
ust. 1 pkt 4 ustawy oośorganem właściwymdo wydania decYzji jest
Wójt Gminy Sędziejowice, natomiast organami właściwymido wydania opinii W sPrawie
obowiązku prr"pro*udzenia oceny oddziĄwaniapovlyższego przedsięwzięcia w mYŚl art. 64 ust.
1 ustawy Óoś Śą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Pństwowy PowiatowY
Inspektor Sanitamy w Łasku oraz Dyrektor ZarząduZlęwni Wód Polskich w Sieradzu.
Wójt Gminy pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. wystąpił do ww. organów o oPinie
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Informuję o upra*nieniach wszystkich stron postępowania wynikającYch z art. 10 § 1
Kpa do czynnęgo w nim udziału w kazdym jego stadium. Z dokumentacją w Przedmiotowej
sirawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,
q^8-roo Sędziejowi.., poi. nr 9-10 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek - Piątek od godz.730
do 1530.
W powyzszej sprawie liczba stron przekracza IO, zatem zgodnie z art- 49 KPa
w związku z art.74 ust. 3 ustawy oośorgat prówadzący postępowanie o wszystkich decYzjach
i czynnościach będzie informował strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczafue na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice, na tablicY ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Sędziejowi ce orazna tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwesĘcji.
Zgodnie

z art.75

Zgodnie zart. 49 Kpa doręczęnie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1. Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie.....
2. W obrębie Osiny.
3. W obrębie Sędziejowice..
4. W obrębie Kozuby Stare i Nowe........
5. BIp Urzędu Gminy Sędziej owice. .i,Ł .il Ł . .Lliur...
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