GKP.6220.2.2015

Domaniewice, dnia 04.11.2015 r.

OBWIESZCZENIE
O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI
O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Stosownie do art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 tj. ze zm.), informuję, że :
1) w dniu 18.02.2015 r. na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek z dn. 03.02.2015 r. (data
wpływu: 05.02.2015 r.
2)

przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942
obręb Skaratki gm. Domaniewice.

3) organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Domaniewice,
zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do
wydania opinii i dokonania uzgodnień – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Łowiczu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi;
4) Postanowieniem z dnia 17.03.2015 Wójt Gminy Domaniewice stwierdził obowiązek
sporządzenia raportu oraz określił jego zakres.
5) Po dostarczeniu raportu dnia 07.07.2015r -15.07.2015 zostało podjęte zawieszone
postępowanie.
6) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie w
dn.22.10.2015 r. (wpł. do urzędu: 26.10.2015 r.) znak sprawy: WOOS-I.4242.226.2015.J.K.2
7) w dniach od 05.11.2015 r. do 25.11.2015 r. wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul.
Główna 2 (pokój nr 12) w godz. 8.00 – 16.00,
8) w ww. terminie, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej i
ustnej w siedzibie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2 (pokój nr 12) w godz.
8.00 – 16.00 lub elektronicznie pod adres ugdomaniewice@wp.pl (złożone uwagi i wnioski
rozpatrzone będą przez Wójta Gminy Domaniewice przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach);
9) w ramach prowadzonego postępowania nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy
administracyjnej otwartej dla społeczeństwa;
10) nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznego oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice;
- tablicach ogłoszeń w m. Skaratki;
- stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice – BIP zakładka Decyzje Środowiskowe.
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