Pęczniew, dnia 2014.01.03
Nasz znak: ROS.6220.4.11.12.14

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) Wójt Gminy Pęczniew informuje, iż Firma Handlowo – Usługowa „FROST” Dariusz
Kurkiewicz Skibin 26A, 88-200 wystąpiła do Wójta Gminy Pęczniew z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„modernizacji, t.j. przebudowie istniejącej Farmy wiatrowej Siedlątków gmina Pęczniew” na
działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków gm. Pęczniew.
Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrywania uwag i wniosków w tej sprawie
jest Wójt Gminy Pęczniew, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania
uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach.
Po uzyskaniu wymaganych przepisami opinii w dniu 12.10.2012 r. wydał postanowienie
znak: ROS.6220.4.4.12, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu.
W dniu 19.11.2012 r. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie znak: ROS.6220.4.6.2012 ,
zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 30.12.2013 roku wpłynął do Wójta Gminy Pęczniew raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy
Pęczniew informuje o zamieszczeniu przedłożonego w dniu 30.12.2013 roku raportu w
publicznie dostępnym wykazie danych o raportach o oddziaływaniu na środowisko.
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) Wójt Gminy Pęczniew informuje społeczeństwo o możliwości zapoznania się z
przedłożonym raportem oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do
15.02.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Pęczniewie pokój nr. 14 od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 730 do 1500 .
Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

