Sadkowice, 09 września 2021 r.
RK. 6220.07.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 63, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l 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. z 2021 r., poz. 247), zwanej
dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 w nawiązaniu do wniosku z 15 czerwca 2021 r. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul Emilii Plater
53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1, 2/2 w
obrębie Lewin, gmina Sadkowice” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1 i 2/2, obręb
Lewin, gm. Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie.,
z a w i a d a m i a m , że:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej wydał opinię z 02 lipca 2021 r.,
znak: PPIS-ZNS.470.9.2021 o rezygnacji z przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia
na środowisko;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał opinię z dnia 30 sierpnia 2021 r. znak :
WA.ZZŚ.5.435.1.293.2021.MP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak:
WOOŚ.4220.550.2021.MŁo.3 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko;
4. Wójt Gminy Sadkowice z chwilą doręczenia ww. opinii i niniejszego zawiadomienia zgromadzi
kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia ww. postanowienia
na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10 września 2021 r.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkowicach w godzinach:
od 7 do 1500, tel. 46 815 61 91 wew. 44. Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą składać
uwagi i wnioski na każdym etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji.
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POUCZENIE
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia publicznego ogłoszenia i dnia zdjęcia):
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sadkowicach
2. Strona internetowa BIP Gminy Sadkowice
3. Sołtys wsi Lewin
4. Wójt Gminy Regnów

