Oporów, dnia 28.09.2015r.
WÓJT GMINY OPORÓW
G.6220.3.R.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w związku z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) zwanego
dalej k.p.a., realizując zasady zawarte w art. 9 i 10 k.p.a. w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz
art. 33 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 a także art. 74 ust. 3 art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Park Oporów
„Budowa dwunastu elektrowni wiatrowych, o łącznej mocy do 33,1 MW na terenie gminy
Oporów”
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że
1) przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwunastu turbin wiatrowych
w następujących miejscowościach: Jastrzębia, Janów, Kurów Wieś, Wola Owsiana, Wola
Prosperowa, Szymanówka, Stanisławów, Skórzewa,
2) w dniu 21 września 2015r. do Urzędu Gminy Oporów wpłynął raport o oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko,
3) Wójt Gminy Oporów przystąpił
przedsięwzięcia na środowisko,

do

oceny

oddziaływania

przedmiotowego

4) istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy (w siedzibie Urzędu Gminy
Oporów, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu ) , składania uwag i wniosków w terminie
21 dni tj. od dnia 07 października 2015r. do 29 października 2015r. Złożone uwagi i
wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Oporów przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
5) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Oporów,
6) organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do
uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, do którego Wójt Gminy Oporów
wystąpił pismem z dnia 28.09.2015r., znak: G.6220.3.R.2015 jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi, natomiast organem właściwym do wydania opinii, o którą

Wójt Gminy Oporów wystąpił pismem z dnia 28.09.2015r., znak: G.6220.3.R.2015 jest
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

WÓT GMINY
Robert Pawlikowski

Otrzymują:
1.
WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa
2.
Strony postępowania administracyjnego.
3.
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów.
4.
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów.
5.
a/a

