
        Jarczów, 25 kwietnia 2013r.
RRG.6220.56.2013

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art. 33  ust.  1  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 (Dz.U Nr 
199, poz. 1227, ze zm.) 

Wójt Gminy Jarczów zawiadamia
o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz o przystąpieniu  do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy Jarczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 30,6 MW.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora – Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-
676 Warszawa.
Największa  część  terenu,  na  którym  ma  być  realizowane  przedsięwzięcie  będzie  zlokalizowana  na terenie  gminy 
Jarczów. Natomiast mniejsza część terenu przedsięwzięcia będzie zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej Tomaszów 
Lubelski. W związku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jarczów w porozumieniu z Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski.
Organami właściwymi do wydania opinii  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i zakresu  raportu  są:  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w Lublinie  oraz  Państwowy  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim. 
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie.
Organem  właściwym  do  wydania  opinii  przed  wydaniem  decyzji  jest  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny 
w Tomaszowie Lubelskim.
Informuje się o:
• możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu 

Gminy  Jarczów,  ul.  3  Maja  24,  22-664  Jarczów,  pokój nr  3  w godzinach  pracy  urzędu  
tj. 7.00-15.00;

• możliwości składania uwag i wniosków w terminie od   02.05.2013 – do 27.05.2013 r. 
Uwagi i wnioski można składać w formie:
• pisemnej, w siedzibie Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-

15.00 lub przesłać pocztą na adres urzędu;
• ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy, ul.  3 Maja 24, 22-664 Jarczów, pokój nr 3, w godzinach pracy 

urzędu tj. 7.00-15.00;
• za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450, z późn. zm.) – na adres e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Jarczów.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenia na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarczów,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarczów,
• tablicach ogłoszeń sołectw:  Przewłoka,  Nedeżów,  Wierszczyca,  Sowiniec,  Gródek,  Kolonia  Gródek,  Łubcze,  

Nowy Przeorsk w gminie Jarczów
• tablicy ogłoszeń Urzędu Tomaszów Lubelski,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski,
• tablicach  ogłoszeń  sołectw:  Ruda  Wołoska,  Chorążanka,  Majdan  Górny,  Przeorsk  w  gminie  

Tomaszów Lubelski
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaszczów,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaszczów,
• tablicy ogłoszeń sołectwa Podlodów w gminie Łaszczów,
• w miejscach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni. 

Wywieszono w ......................................... na okres: od dnia ......................... do dnia .............................
                                     (miejsce)                                                                (data)                                         (data)

……………………………………..
pieczęć Urzędu i podpis osoby upoważnionej


