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OBWIESZCZENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

           

         Wójt Gminy w Brzeźniu zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego / t. j Dz .U. z 2013r. poz.267. /  o wszczęciu w dniu 

9.04.2014 roku na wniosek Firmy EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia, 

polegającego na  budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Krzaki na działce oznaczonej nr 206 (zarys śmigła dz. nr ewid. 205 

i 207) gm. Brzeźnio. 

Na podstawie art. 74 pkt. 3 ustawy 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 ze zm. / w przypadku, gdy liczba stron przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a. 

przewidujący powiadomienie stron   o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. 

     Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia 

jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz warunki zdrowia  i życia ludzi. 

     Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. , 

polegających na prawie do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania, w tym do składania 

wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  

     Z dokumentacją w powyższej sprawie  tj. 

- wnioskiem 

- kartą informacyjną 

-opinią RDOŚ w łodzi znak WOOŚ-I.4240.137.2014.MŁ. 3 z dnia 24 maja 2014 roku 

- opinią PPIS w Sieradzu znak:PPIS.ZNS.460.82.28.20124 z dnia 23 kwietnia 2014 roku 

- postanowieniem Wójta Gminy o ustaleniu zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia 

  znak:GG.6220.1.4.2014 z dnia 12.06.2014 roku 

- postanowieniem o zawieszeniu postępowania znak:GG.6220.1.4z.2014 z dnia 26.06.2014 roku 

- postanowieniem o odwieszeniu postępowania znak:GG.6220.1.4o.2014 z dnia 10.08.2015 roku 

- raportem 

można zapoznać się w Urzędzie Gminy pok. nr 8. 

Zgodnie z § 3 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku  w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.z 2010r., 

Nr 213, poz. 1397 ze zm. ),decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu  z następującymi organami: 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi 

- Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu 

      Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień. 

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie   w publicznie 

dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeźniu oraz 

wywieszone na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy  przy    ul. Wspólnej 43 oraz wsi Krzaki, Wola 

Brzeźniowska.     

 

                                                                     

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

                                                                            

                                                                                         
 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Brzeźnio 


