Gmina Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30
tel. (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50
www.gminazdunskawola.pl e-mail: sekretariat@ugzw.pl

Zduńska Wola, dnia 17 listopada 2020 r.
IGKM.6220.15.2020.BMJ
INFORMACJA
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
w dniu 21 października 2020 r., z uzupełnieniem w dniu 16 listopada 2020 r. do urzędu
wpłynął wniosek o wydanie decyzji zamiennej do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 14 kwietnia 2016 r., znak: W.GP.6220.11.13.2015.BMJ,
przeniesionej decyzją z dnia 4 lipca 2018 r., znak: W.GP.6220.13.01.2018.BMJ na rzecz
PV SPV Sp. z o.o., zmienionej decyzją z dnia 24 marca 2020 r., znak:
W.IGKM.6220.15.2019 i przeniesionej decyzją z dnia 2 września 2020 r., znak:
IGKM.6220.14.2020.BMJ na rzecz Elektrowni PV Gralewo Sp. z o.o. dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 78/1 obręb 0005 Gajewniki, gmina
Zduńska Wola.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839), inwestycja kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę:
1) bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,
e) dostępność do złóż kopalin;
1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.
Z up. WÓJTA

Antoni Wujda
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Wywieszono na okres 14 dni nie licząc dnia wywieszenia:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska w terminie od 23.11.2020 r. do 07.12.2020 r. włącznie
Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazdunskawola.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
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2.
3.

na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gajewniki w terminie od 23.11.2020 r. do 07.11.2020 r. włącznie
BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola

Sprawę prowadzi: Beata Mętlewiak-Jaworska, tel.: (43) 825-33-87
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