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Wolborz, 06.05.2019 r.
RB.6220.8.22.2018.JR

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60), art. 29, 30 i 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, dalej oos (Dz.
U. 2018 r. poz. 2081), w zwi^zku z §3 ust. 1 pkt. 52 lit. b) rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mog^cych znacz^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2018 r., uzupelnionego w dniu 19.11.2018 r.
zlozonego przez Pania Renate Pruseck^ beda^ pehiomocnikiem PGE Energia Odnawialna,
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegaj^cego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2
MW na dzialce nr 19, obrfb Kalen, gm. Wolborz, Urz^d Miejski w Wolborzu zawiadamia
o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materialem w zwi^zku z prowadzonym
postepowaniem.

Ze zgromadzona dokumentacja^ zawierajac^: Karte Informacvjn^ planowanego
przedsiewziecia wraz z uzupeinieniami. opini^ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
oraz uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsiewziecia mozna zapoznac sie
(do wgl^du) w pokoju nr 14 Urzedu Miejskiego w Wolborzu, Plac Jagielly 28, w dniach:

Poniedzialek w godz. 7.30 do 15.30
Wtorek w godz. 7.30 do 16.30
Sroda w godz. 7.30 do 15.30
Czwartek w godz. 7.30 do 15.30
Picjtek w godz. 7.30 do 14.30

Wszelkie uwagi i wnioski mozna skladac w terniinie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma, jednak nie pozniej niz do 27 niaja 2019 roku. Wyznaczony termin liczy sie od dnia
nastepnego po dniu doreczenia niniejszego pisma.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Z up^BURMISTRZA

nt A CQe^cuelOtrzymuja:
1. Petnomocnik
2. Stronv wg wykazu GOSPODARKI KOMUNALf•• ; ,;
3. a/a. "

Do wiadomosci:
1. Mieszkancy (na tablicy ogloszeri: Solectwa Kalen, w Urzedzie Miejskim w Wolborzu oraz na stronie

internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Wolborzu).


