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RW.II.6220.I0.2020

Sędziejowice, dnia 09.12.2020

r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwartej dalej Kpa w zńagku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenąch oddziałyuania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), zwanej dalej ustawą oośoraz art. 36 Kpa, w nawiązaniu
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach dla przedsięwzięcia
przedsięwzięcia polegającego na: ,,,Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii
elektrycznej do 3MĘ wrazz inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowan€go na działkach o numerze ewidencyjnym 257,25811,25812,259,260,26l z obrębu 0027 Żaglriny, w gminie Sędziejowi ce" zawiadamiam o ptzedŁużeniu terminu zała&vienia
sprawy do dnia 6 stycznia 2021r. z uwagi na trwające postępowanie opiniujące:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dńa l paździemika 2O2O r.,
mak: WOOŚ.ąZZO.aą0.2020.MO1 .2 węzvłałinwestori za pośrednictwern organu prowadzące g o postępowani e do uzup ełnieni a karty inform acyj nej przedsi ęwzięcia,
- Wójt Gminy Sędziejowice pismem z dnia 5 pńdziernik 2020 r., znak: RW.IL6220,10.2020
wystąpił do inwestora celęm ustosuŃowania się do uwag zawaĘch w piśmieorganu ochrony środowiska.
Z treściąwniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia możnazapoznac się wReferacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.
Zgodnte z art. 37 Kpa Stronie słuzy prawo do wniesienia ponaglenia do SKO w Sieradzu
za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice, jezeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegolnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłuzej niz jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość),
Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Zgodńe zart. 49 Kpa doręczenie uwńa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

publicznego

ogłoszenia.
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