Jedlińsk, dn. 8.06.2015 r.
Wójt Gminy Jedlińsk
RSG.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE II
o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Zawiadamiam na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 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./ zwanej dalej „ustawą ooś „ o dalszych
podejmowanych działaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych:
budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz.nr 446, dz.nr 693)
Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz.nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa
Wola ( dz. nr 167/3, 167/4, 167/5).
PPIS w Radomiu pismem z dnia 12.05.2015r. ZNS.712-35/15 i RDOŚ w
Warszawie postanowieniem z dnia 14.05.2015r. znak WOOŚ-II.4240.542.2015.PĆ
(zamieszczone na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdoś-warszawa)
wydali opinie stwierdzające konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Po dokładnej analizie informacji przedstawionych przez
inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz analizie stanowisk wyrażonych
przez organy opiniujące – RDOŚ i PPIS
Wójt Gminy Jedlińsk stwierdził, iż
uwarunkowania przedsięwzięcia wskazują na możliwość występowania znaczącego
oddziaływania na środowisko a tym samym zachodzi konieczność przeprowadzania
oceny i wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny i zakresie raportu z
dnia 5.06.2015r znak RSG.6220.5.2015.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 KPA, w
związku z art. 74 ust.3 ustawy o ooś 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. Zgodnie z art. 49 kpa
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony – właścicieli działek położonych w
strefie przewidywanego 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. Z dokumentacją w powyższej sprawie
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Warecka 19, pokój 11A.
Informuję, iż w trakcie dotychczasowego postępowania wpłynęły do urzędu liczne
wnioski tożsame w swojej treści, o jego zwieszenie ( zarówno stron postępowania jak i
innych zainteresowanych ). Wnioski zostały rozpatrzone odmownie z przyczyn
podanych w piśmie z dnia 3.06.2015r. załączonego do niniejszego obwieszczenia.
Wpłynęły także 3 wnioski organizacji społecznych ( ekologicznych) o dopuszczenie do
postępowania na prawach strony. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Do Wójta

złożono także zbiorowe protesty przeciw inwestycji mieszkańców kilku sołectw z terenu
gm. Jedlińsk w formie listów otwartych oraz indywidualne protesty. Zgodnie z
procedurą ustawy o ooś osoby, które nie są stronami w sprawie będą miały ściśle
określony 21 dniowy termin na składanie na wniosków
(protestów). Nastąpi to po przedłożeniu raportu przez inwestora poprzez
zawiadomienie – obwieszczenie organu prowadzącego sprawę. Natomiast wnioski stron
postępowania podlegają rozpatrzeniu przed wydaniem decyzji.
Dalsze informacje o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa, oraz
możliwościach zapoznania się z dokumentacją; terminach składania uwag i wniosków
będą niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Wójt
sołectwa:……………………
/-/ Kamil Dziewierz
w dniach…………………….
podpis, pieczęć………………

