Wójt Gminy Jedlińsk

Jedlińsk, dn. 29.04.2015 r.

RSG.6220.9 .2015
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadamiam na podstawie art. 49, 61§4 , 106§2 KPA, w związku z art. 75 ust.3
ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko / Dz. U.2013.1235 j.t./ o wszczęciu na wniosek Maxsolar sp. z o.o. 71-043
Szczecin ul. Kazimierska 2a/2 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin
wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104,
112, 65/14, 65/13), Ludwików (50,51 ).
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.Nr 213,
poz. 1397) inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Zgodnie z procedurą obowiązującą w sprawie decyzji środowiskowej Wójt
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawach obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 KPA, w związku
z art. 74 ust.3 ustawy ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko / Dz. U.2013.1235 j.t./ strony zawiadamiane są przez
obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku:
www.bip.jedlinsk.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej
19 oraz na tablicy ogłoszeń w w/w. sołectwach.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony – właścicieli działek położonych w strefie
przewidywanego znaczącego oddziaływania inwestycji o uprawnieniach wynikających z art.
10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych. Na obecnym etapie postępowania
przewidywana strefa oddziaływania – ok. 500m; ostateczna weryfikacja stron nastąpi po
przedłożeniu przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,
ul. Warecka 19, pokój 11A.
Dalsze informacje o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa, w tym
przystąpieniu do procedury oceny, oraz możliwościach zapoznania się z dokumentacją;
terminach składania uwag i wniosków będą niezwłocznie podawane do publicznej
wiadomości.
Wójt
/-/ Kamil Dziewierz

