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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Wójt Gminy Cielądz, działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej 
„k.p.a.” w związku z art. 73 ust. 1, w nawiązaniu do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 

zawiadamia 
że na wniosek pełnomocnika – Pani Marty Kaczmarek prowadzącej działalność pn. PROFeco 

Analizy Środowiskowe Marta Kaczmarek, występującej w imieniu inwestora: HPENA Sp. z o.o. ul. Wojska 
Polskiego 65A 85-865 Bydgoszcz, złożony w dniu 28.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej (EPV Brzozówka-2) o mocy do 1 MW włącznie wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 328 w miejscowości Brzozówka, 
obręb Brzozówka, gm. Cielądz, woj. łódzkie.  

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 
71). 

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obejmująca określenie, analizę oraz ocenę 
bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia 
ludzi, dobra materialne, zabytki, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy 
Cielądz. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii  
i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Łowiczu.  

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego 
postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Z dokumentacją prowadzonego postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy 
Cielądz, 96 – 214 Cielądz, pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Wnioski i uwagi 
można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  
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1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
Otrzymują: 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Brzozówka, gm. Cielądz. 


