Nowy Kawęczyn, dnia 19.02.2013 r.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ZI.7624.5-54.2010-2013
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam strony
postępowania że tut. organ zgromadził materiał dowodowy w sprawie wniosku,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na :
„ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych
o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224
w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”
Ponadto tut. organ informuje o wpłynięciu postanowienia znak :
WOOŚ.4242.51.2012.MP.2.2 z dnia 16 kwietnia 2012 Regionalnego Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Łodzi uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz
opinii w przedmiotowym zakresie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Skierniewicach – opinia uzgadniająca warunki realizacji
przedsięwzięcia znak PSSE –ZNS 470/5/12 z dnia 30.11.2012 r.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1
K.p.a. informuję, że stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zgromadzonych w sprawie dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1
K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115
Nowy Kawęczyn w godzinach pracy w pok. 6, tel. 046 8314289 oraz zgłosić swoje
uwagi do 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze
obwieszczenia podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty tj. poprzez zamieszczenie :
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy
Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
tablicy ogłoszeń Sołectwa Rawiczów
tablicy ogłoszeń Sołectwa Strzyboga i Podtrzcianna

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok
Otrzymują:
1. Inwestor – SARĄG sp.zo.o.
a) Kancelaria Radcy Prawnego Adam Majka, ul. Skarbowa 27, 91-473 Łódź,
b) PUH Ekoperfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 k.p.a.:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Rawiczów
c) Tablicy ogłoszeń Sołectwa Strzyboga i Podtrzcianna
d) BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
3. Stowarzyszenie „STOKROTKA RAWICZÓW” Rawiczów 10B, 96-115 Nowy Kawęczyn
a) „ ABR – Rogalski, Ziołkiewicz, Percha – Adwokaci i Radca Prawny ”- ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź
4. a/a

