
WOJT GMlNY ZAPOLlcE
pow. zdunskowolskl

wo;. łodzkie
Nasz znak: 03Z.6220.4,2014

OBWIE SZCZENIE Nr 2 5812016

Wójta Gminy Zapo|ice
z dnia 4 sierpnia 20t6 r.

o po stęp owaniu admini stracyj nym prowadzon ym z udziałem społeczeństya

Na podstawie art. 30, 33 ust 1 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływanianaśrodowisko (tl.Dz.U.z2016t.poz.3531'zm:Dz.lJ.z2016r.paz,961.;powoływana
dalej jako ,,IJooś"), obwieszcza się co następuje:

§ 1. Na podstawie art. 30, 33 ust 1 oraz 79 ustawy Uooś zawiadamiam o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowisko!\ych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu
do przeprowadzęnia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 5,5 ha wraz
z niezbędną dodatkową infrastrukturą technicznąiprzyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej,
zlokalizowanych na działce nr 102/8, w obrębie Holendry, w gminie Zapolice"

§2. Niniejszepostępowanie zostało wszczęte nawniosek zdnta 18 grudnia 20I 4 r. PanaMichała
Polanowskiego reprezentującego firmę Grupa Eko Park Sp. , o.o. Al. Jęrozolimskie 99l],02-001
Warszawa(zawiadomienieowszczęciupostępowaniazdnia7 stycznta})L5r"znak:03Z.6220,4.2014).
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożono pismem z dnia 3 lutego 2016 r.

§ 3" Zgodnl,e z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałęm
społeczelistwa. Informuję, żę w toku niniejszego postępowania uzgodniono warunki realtzacji
przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektoratęm Sanitarnym w Zduńskiej Woli (opinia
sanitarna znak: PSSE.NS ZNS.460,2L20I6 z dnia 26 lipca 2016 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiskaw Łodzi (postanowienie znak: WOOS-I.4242.28.2016.}y'rŁo.4 z dnia 13 czerwca
2016 r").

§ 4. Mając na uwadze powyższe zawiadamiam wszystkich zainteresowanyeh o mozliwościzapoznanta
się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniej szego
obwieszczenia, tj" od 4 sierpnia 2016 r. 25 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi
i wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy
Zapolice, w pokoju rlr 23, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi
i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art.35
ustawy Uooś" Organem właściwym do wydani a decyzjt oraz rozpatrzęnla uwag i wniosków jest
Wójt Gminy Zapoltce,

§ 5" Obwieszczenie wchodziw życte z dniem 4 sierpnia 2016 r.

§ 6. Niniejsze obwieszczenie zostaje wywieszonę na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Zapoltce, ul. Plac Strażacki 5, 98-16i Zapo|lce oraztablicy ogłoszeń sołectwa Holendry.
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