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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267, z późn. zm.) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
– o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 12 listopada 2015 r. na wniosek Pani Zofii Maślak, wszczęte zostało postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanej w miejscowości Kraczynki (obręb 0009), gmina
Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działkach o nr 251 oraz 245 (dz. drogowa).
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz. U. z 2013 r., poz.
1235, z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Łodzi,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poddębicach.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony
mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Przepisy art. 35 § 5 i art.
36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie:
Urzędu Gminy w Pęczniewie pok.15 w godzinach pracy urzędu.
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Otrzymują:
1.

Strona internetowa Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Pęczniewie.
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Pęczniew.
3. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. a/a

