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OBWIE SZCZENItr |{r 2 0Ilż016
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 25 marca ż016 r.

o rvydaniu odmorvnej decyzji o środowiskowych uwarunkorvaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakladu produkcji energii, rvyciągórv ziołowych i innych produktólv
na działce nr ewid" 3/5 w miejscowości Ptaszkorvicc, gm. Zapo|ice

Na podstawie art, 38 i art. 85 rrst 3 ustawy z dnta 3 pażdzlernika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środorvisku i jego ochronie, rrclziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenaclr
oddziaływania na środowisko (t 1. Dz. U, z 20I 6 r. poz. 3 5 3) obwie szcza się co następuj e :

§ 1. W dniu 25 tnaraa 2016 r" wydano odrrrowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polega.iącego na ,,Budolvic z:rkladu produkcji cnergii, rvycirlgów ziołorvych i innych
produktów n:r dzialce nr ewid" 3/5 rv miejscolvości Ptaszkorvice, gm. Zapolice".

§ 2. DecyĄa powyższa została wydana na wniosek Pana Przemysława Andrzejaka reprezentującego
firmę AB OVA Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszkowicach 65, 98-16I Zapolice.

§ 3. Zawiadamiam, że każdy zainteresorł,any rrla możliwość zapoznan:ra się z treścią wydanej decyzji
oraz dokumentacją spfa\Ąy, lv tym zuzgodnieniami dokonanymi z Regiorralnym Dyrektorenr Ochrony
Srodowiska w Łodzi i opiniarni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Zduńskie.| Woli.
w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice przy uI. Plac Strazacki 5, pokoj nr 23.

§ 4. Obwieszczenie wchodzl, w życl,e z dniem 25 tnarca 2016 r.

§ 5" Niniejsze obwieszczenie zostaje zamrcszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stlonie
Birrletynu Iniormacji Publicznej Urzędu Gminy Zapoltce www}lpgąpp11g_e.pl oraz wywieszone lla
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędrr Grrriny Zapoltce,ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice oraz tablicy
ogłoszeń sołectw Beleir, Branica, Holendry, Jeziorko, Jelno, Marcelów, Marzynek, Młodawin Dolny,
Młodawin Górny, Pstrokonie, Paprotnia, Ptaszkowice, Kalinowa, Rojkow, Rembieszów, Rembieszów
Kolonia, Swędzieniejewice, Świerzyny, Strońsko, Wozniki, Wygiełzów , Zapolice, Zapolice osiedle.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego

opublikowania.
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