
  

 

Sadkowice, 7 czerwca 2021 r. 

RK 6220.02.2021 

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.), art. 74 ust. 3 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.), 

zawiadamiam strony postępowania, że 
7 czerwca 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku z 15 stycznia 2021 r. firmy MM83 Sp. z o.o., ul. 

Powązkowska 15, 01-797 Warszawa w imieniu której działa Pełnomocnik Błażej Brasse, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa 

instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW” realizowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych 61/1, 61/2, w miejscowości Bujały, gm. Sadkowice, pow. rawski , woj. łódzkie., 

Wójt Gminy Sadkowice wydał decyzję Nr 02/2021, znak: RK 6220.02.2021 o środowiskowych 

uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko ww. przedsięwzięcia. 

W toku przedmiotowego postępowania Wójt Gminy Sadkowice uzyskał opinie Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 9 czerwca 2021 r. 

Z aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających, można się zapoznać 

w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500, 

tel. 0-46 815 61 91.  

Informuję, że od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Sadkowice w 

terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec Wójta Gminy Sadkowice. 

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Sadkowice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna. 

Pouczenie 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sadkowicach 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sadkowice. 

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Bujały 

4. Tablica ogłoszeń sołectwa Olszowa Wola 

 


